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ERRATA

1 m virtude de problemas técnicos de impressão, as pá
guias referentes a cada assunto que aparecem no mdi-
ce de Assuntos fl() apresentam a correspondência iriten
cionada Com O texto da publicação.
Por conseguinte, esta errata visa apresentar uma tabe

Ia de correção daqueles números, tabela que deverá ser
consultada pelo leitor para fazer a necessária conver-
são.
Nesta tabela, a primeira numeração corresponde à pá-

gina constante do índice de assuntos e a segunda nume
ração à página do texto onde o assunto deve ser prucu
rado:
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- Promover reflexão acerca das políticas de informatização
dos poderes legislativos estaduais, com base nas experiên
cias vivenciadas, em cada Estado, na utilização de recur
sos computacionais;

- Elaborar documento que contenha subsídios para o debate
que se realizará no II Encontro Nacional dos Dirigentes das
Assembléias Legislativas - ENDAL.
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ABREVIATURAS UTILIZADAS

ABEl' - Associação Brasileira de Empresas Estaduais de ProcessalTiento de Dados
CLIROMAT - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso
CE1'I1E - ('entro de Prestação de Serviços Técnicos de Pernambuco
(:IN'I -- omiselho de lnlormaço e Pesquisa, da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais

CPI) - ('entro de Processamento de Dados
CPI'I) - Comnmsso de Política de Processamento de Dados

ENDAL - Encontro Nacional de Dirigentes das Assembléias Legislativas (1)
I'I)I - Plomio Diretor de Informática

I'Ro(:iRGS - Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul
PRODER3 - Centro de Processamento de Dados do Estado do Rio de Janeiro
I'ROI)ASEN - Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal
I'ROI)IMGE - Companhia de Processamento de Dados do Estado de Minas Gerais
I'ROI)ESP - Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo

(1) A partir da criação da ANDAL - Associação Nacional para Desenvolvimento das
Atividades Legislativas, ENI)AL passou a significar ENCONTRO NACIONAL PARA
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.



- PROGRAMA

DIA 24110 - Quinta-feira

09:00 h - Abertura

Deputado Dalton Moreira Canabrava -
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

09:30 h - Palestra: Mecanismos que assegurem a independência do Legislativo no
processo de informatização".

Apresentador: Deputado Dalton Moreira Canabrava - Presidente da Assern
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

10:00 h - Palestra: "Mecanismos que assegurem a implantação de um sistema na-
cional de informação legislativa.'
Apresentador: Centro de Informática e Processamento de Dados do Se-
nado Federal - PRODASEN

10:30 h - Palestra: "Mecanismos que assegurem a implantação de sistemas	esta-
duais de informação legislativa.

Apresentador: Deputado José Maria de Mendonça Chaves - Presidente do
Conselho de Informação e Pesquisa - CINPE

11:00 h -	Palestra: 'Mecanismos que assegurem maior agilidade no relacionamento
da instituição legislativa com empresas de processamento de dados."
Apresentador: Eduardo Brandão de Azeredo - Presidente da	Associação
das Empresas Estaduais de Processamento de Dados - ABEP

11:30 h -	Formação de Grupos de Trabalho e Ternas para Estudo

12:30 h - Almoço
Restaurante da Assembléia Legislativa

14:30 h -	Retorno aos trabalhos

8:00 h - Encerramento

Noite Livre



DIA 25110 - Sexta-feira

OS:OO h - Riinel de opres itjço dos trabalhos dese:vulvidos pelas Co;I!Jsses

09:00 h - Debates

12:00 li -	Almoço
Restaurante da Assembléia Legislativa

14:00 li - Apresentação das conclusões

1:00 h -	Lriçerraniciilo

18:30 h -	Coquetel



II	-	PALESTRAS

MECANISMOS QUE ASSEGUREM A INDEPENDÊNCIA

DO LEGISLATIVO NO PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO

Deputado Dalton Moreira Canabrava
Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais



Destina-se esta Reunião Especial à abertura do	19 Seminário
Nacional de Informatização do Poder Legislativo, promovido, conjunta inente,

por esta Assembléia Legislativa, através de seu Conselho de Informação e Pes
quisa - CINPE. pelo Senado Federal, através de seu Centro de Informática e
Processamento de Dados - PRODASEN e pela Associação Brasileira das Empre
sas de Processamento de Dados - ABEP.

Eu estou muito honrado e feliz por esta oportunidade que me
é dada, corno ['residente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, de proce-
der a abertura deste Seminário Nacional de Informatização.

Faço-o consciente de que, ao promover este evento em cará-
ter pioneiro no País, estamos em verdade dando um passo muito valioso e si

nificativo no rurmio da atualização, da valorização e do fortalecimento do Po-
der Legislativo.

Conforta-me constatar que esse terna fascinante do nosso mo-
Trienlo político e institucional, que é a valorização do Poder Legislativo, é
tamnbéni objeto da preocupação de brasileiros de outras paragens, que também
estão sabendo retirar da amarga experiência de tantos anos de arbítrio,	as
melhores lições para conferirmos vitalidade às nossas instituições maiores e nos
Ir anicri nos vigilantes  na preservação de sua integridade.

Por isso, desde já agradeço penhoradamente o apoio que obti-
vcrrio de Centro de Informática e Processarmiento de Dados (PRODASEN), ér-
go do semiado Federal, e da Associação Brasileira das Empresas de Processa-

mento de Dados (AREP), sem o qual a realização deste Seminário não teria si
do possível.

Permito-me manifestar também a minha satisfação, que é mui
to grande, pela entusiástica dedicação que o Conselho de Informação e Pesqui
sa (CINPE), órgão desta Casa, vem dispensando à nobre causa da modernização
do Poder Legislativo. Trata-se de um trabalho que põe em relevo a saudável
c dinâmica orientação que esse érgão vem recebendo do seu ['residente, o
Deputado iosé Maria Chaves, e a postura moderna e progressista de seus la-
boriosos servidores técnicos e administrativos.
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Caros Seminaristas,

Estamos iniersos nunca grande luta. A 1kitu pela iridepemmdênc ia
do cder Legislar ivo.

l oportuno e necessario decifrar, pimrtunto, o verdadeiro Senti

do dessa luta que tanto mios estimula e empolga. Oportuno para desfazer even

tuai'c equívocos, miecessrio por exigência erruflefltermicmite OtiCu.

De fato, alguns poderão presuuur que a luta pela independên-
cia do Poder Legislativo esteja vinculada a questões de ordem pessoal. a satis

fação de apet m Les do poder ou i enipolgação pelo exercício do mando. F cO-

tros poderão suspeitar que este au os iii ipr i riu ndo a essa luta apenas o 501 tido

da independência pela ircdependêuc ia, 1, que o Legislativo e urna lmcst 1 tiiição mii

porlumile e, corno tal, Institua-se por si mriesrno.
No entanto, rnm'us Senhores, o verdadeiro sentido da luta pela

mndeperidni ia do Poder Legislativo eStj incuto distante dessas Iruritetras. Nas-

sa batalha, muito a tuial, e a de resgatar o verdadeiro sentido do movimento cru
prol dessa iudrpr'nctêuria, que e o seu sentido h istorico e soe cal.

Essa luta, no seu significado mais amplo, envolve a	prcpria

deniiocratização da sociedade.
Foi esse o sentido que informou toda a mobilização da socie-

dade brasileira nesses ultimos vinte e poucos auos. Mobilização que tese	seu

embrião institucional no saudoso 'ãl')R, sua consolidação partidira rio atual

l'MDl, e sua expressão niaxirna na Alcança Demncon ritica, sabiarnente liderada
pelo Presidente Taniredo Nevos. Moviruemito que permitiu o nascimento da No
a Republica, essa criança que merece de todos nos, democratas, o uiuior r a-

rintio e cuidado, para que ingue e cresça robusta. torte e immipereuívnl.
E pre:isu admitir, contudo, que o autoritarismo legou às primi-

cipais instituições brasileiras unia série de vícios e distorções, norcuprommiemmcclu

a regularidade de Seu funcionamento fluiu regime de liberdade.
O Poder Legislativo, ak'rii de não ter fugido a essa regra, tom

certamente urna das imcstituiçãcs mais esvaziadas cesse período critico da vida
brasileira.	Perdeu, nmciairmiente, as suas prerrogativas miiais i aras, tirandoim-
pedido, inclusive, de exercitar a inc ativa de apresentação de prolctos que
implicassem ciii aumento da receita pcibtcca, 1 mmii tam,ão ainda vigente. e propor
matérias que envolvessem a arca de Segurança Na ionial.
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Mas não ficaram aí as perdas do Poder Legislativo. Elas tom-
beiti se ampliaraiii aos aspectos relacionados com a própria estrutura operacio

nal do Poder, que parou no tempo em matéria de assimilação de tecnologias
novas e assistiu, impassivelmente, a maturação de todo o seu instrumental téc-
ii CO.

Todos os Senhores sabem que a área privada e o Executivo pro
grediram muito, se comparados ao Poder Legislativo, na sua atualização com

as conquistas da tecnologia do mundo atual. Estamos muito distantes da ini-
ciativa privada, dos Bancos privados ou mesmo do Executivo.

Quando os iiieriibros do Executivo são convocados à Assem-
bléia para depor, comparecerTi corri um instrumental técnico de informação mui
to superior ao dos Deputados que devem interrogá-los. Consequentemente
eles não temem sua convocação perante as Comissões Técnicas da Assembléia,
uma vez que possuem instrurmicrital técnico e humano muito mais avançado do
que o do Legislativo. Ao invés de se explicarem, esses membros do Executivo
conseguem se promover perante a opinião pública, deixando mal o Poder Legis
ativo que os convoca para fiscalizá-los.

Assim, contribuir efetivamente para atualizar as estruturas do
Poder Legislativo, tornando-as ágeis e eficientes, colocando-as em tempos de
Nova República, é a grande finalidade deste Seminário.

Vamos examinar aqui a questão da informatização, que é o
elemento mais avançado de que as iristituiçôs podem dispor para o atendimen-
to das demandas da sociedade.

Com a informática, a informação passou a ter outro significa-
do na estrutura de poder das sociedades. Afinal, ela é a expressão mais avan-

çada do movimento de incorporação dos conhecimentos científicos ao processo
produtivo do homnerti. Ela é também a extensão mais eficaz do homem rio pro
cesso de retirar da natureza, através do trabalho, a energia e a vida indis-
pensáveis à reprodução e ao aperfeiçoamento da raça humana. Ela é ainda o
resultado imediato do ideal eterno de nos relacionarmos com a informação no
seu próprio processar, ao contrário da informação no seu estado estático que
vingou entre nós, até hoje. E é por isso que a informática está revolucionan-
do o nosso mundo.
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'cO flii hiStOria da raça liunioihi, 1' aparoeiflicuto dLJ liiigiiigcrci

filada  o pr ri ei ro grande i' so na nossa iu ri i an i zaço, porqw , pci iiii til ci

coniunicaçao entre os indivíduos e os grupos, loi a nseriçio da linguagem es-
(rita que acelerou esse avanço, possibilitando urna commiuniiaçO rilais (11( a., ou

tio as gcraç'os e criando i acictiicilaçci	uda Lii.	Nessa iiiic. 1 di nonipi ensio.

ci liilOrni tua, ao tratar a inloriiiLiço cilqiidiito processo. esta iiiiuiucidn. scni
soni,ra de duivinias, lima nova era da historia da humanidade. 1 ole ia io lai

mais sentido [alar-se na distunçio entre pessoa bern ou mal intornriada. Cern a

rirformatica, ternos o homem [xci ou mal se informando.	o horrierri que comi

segue finculinuente criar as	cndiçc\cs mia ter ais riecessarias para voltar à vi' er a

vida da a ideia dc ao rc'nci iia 1, jidv id global' de .iri ianhi

As listíinic ia', estd cada vez mnienor distantes,	os [atos c'r1i

cddd vez niais perto de nos.A intormnatx:a, a cubernetira, o hcuser.	a u'irge-

nharia genuem ea e tantas outras novidades de nosso seculo, apc.ntam	para a

i riaço dos comidiçes necessii ias à construção do mijndo novii de- aniaiihi	O

que falta para isso e cpie consuriuircios o honiuni novo. i(luviv cjcie sai'ri	vi-

cor cri toda profundidade o seu instinto gregar e.
E para a cnistriiço do homnnenni novo e fuitdarcccntal	iii

biência denicorrai loa, POiS e nela que o honiemiu pode esgotar o	Sem ii li lO

gregario, sua diii iensO sublime de colei iv idade. "6 alraves da rk'r;iocrac iLi

derenios assegurar a consLruço de um mundo novo, a pari ir do velho,	'aiu

a destrinço de nós mesnicos.
E é principalmente por isso, senhores, que corno Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, tenho dado todo apoio	ao

processo de intorrriatizaço de iossa Casa.	Jo como ai'» apressado,	iii-
tiensado, ou ainda por ceder a pressões do momento. nitn:'nicas ou externas.

Mas aceitei a sugestão do Conselho de liitorrnaçâo e Pesquisa-

CINPE. porque a entendi em toda a sua dimnenso de grandeza.
Que inforrniatizar é necessário e urgente. Imrece	indisciit ivel.

Entretanto, o grimide problema que se coloca e conciliar essa necessidade i um ii

a urgência seni :omproinetermnos os fins de nossa instituiçu. t	disparar o

processo de iruforinatizaço do Legislativo sem afetar sua deseiavel	indepen-

dência na estrutura de poder do Estado.
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Apesar de no ser especialista no assunto, sei que a princi-

pal matéria prima da informática é a massa encefálica: o cérebro humano.

Qualquer modelo de informatização que assegure cérebros comprometidos com

os fins do Legislativo, vale dizer com a democracia, será um modelo compro-
rietido com a independência do Legislativo. Informatizar à Legislativo, au-
mentando sua eficácia corno instrumento da democracia é, antes de tudo, in-
vestir na pessoa humana; é profissionalizar o corpo funcional das nossas Ca-
sas.

Cabe aqui urna indagação: o que é um profissional do Legis-
lativo ? Ele é, antes de tudo, alguém engajado no movimento de democratiza
çõo de nossa vida social e institucional. Por isso, profissionalização do corpo
funcional do Legislativo significa, principalmente, a valorização da competência
técnica compromissada com os fins da instituição. É no Legislativo que o fim
cionário, por mais competente que seja, não será um bom profissional se no
tiver uma boa competência política. E é através da aplicação concreta des-
sa política que ele terá condições dedirecionar sua ação e sua inteligência no
sentido da consolidação das instituições democráticas de nossa Pátria.

Instituição no é o organograma, o manual, o prédio, o orça-

mento ou a legislação que a criou ou regulamentou. Instituição é, antes de
tudo, o homem que nela trabalha. E é exatamente aí que se encontra o de-

safio para nós, que assurninios em praça pública o compromisso com as rnudn
ças. O organograma, o prédio, o orçamento, e até mesmo a legislação, a gen
te muda com uma certa facilidade, como aconteceu recentemente corno Al-5,
a Lei Falcão, as Eleições Indiretas, o Colégio Eleitoral. Entretanto, motivar a
alma das instituições, o homem que nela trabalha, deformado por esses vinte
e poucos anos de autoritarismo, é realmente um grande desafio!

Precisamos tornar democratas até nós mesmos que pregamos
democracia.

Meus Senhores, entendemos que ser democrata no é fácil. O
homem nasce, por sua natureza, autoritário. Repare a criancinha. Os seus fi-
lhos em casa. Sàoautoritários, mandões, machões. Querem tudo, impõem tu-

do; do birra; querem que prevaleça sempre a sua vontade, até contra seus
próprios irnnõozinhos, ou seus companheiros. Éum prepotente de nascença. Ser
democrata é um aperfeiçoamento do espírito, desse espírito deformado, dessa
boca torta pelo uso de 20 anos. Éalguma coisa que temos de repensar neste
País. Para isso é que a Assembléia de Minas convoca todas as	Assembléias
do Brasil, pois aqui nasceu em primeiro lugar o sentimento da liberdade. Daí
que, o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, como afirmou Tan-
credo Neves.
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Assim e que a Assembléia Legislativa de Minas (,erais, corisci
ente da indiseiit vcI quali tRação de seus qikiriros, se dispôs a encarar, pondo
cru pratica urna política de valorização dos seus servidores.

O io Na( ou 1 de Inlormatização do Legislativo. di

certa forma, representa 111110 resposta a esse tipo de es!íiiiulo que teniOs pro-

curado levar aos 1105505 (i i adros.
1 ninho expectativa e que ele venha a se constituir nurrr ris-

Iruinrirto etileite rio sentido da nic 'derruzOção e da ,,ruilrzação do Poder Le-
gislativo, fcrrtole endo e tornando perene a pratica do deniocrar ia entre rios.

Dou por aberto este Seminar o formalizando uru,	saudaçâu e

íaierido unia e uru jarnr,ão.
A saudação eu a dii ijo, de mineira niiirirr	j,jl e	frater-

na, aos representantes de outros Estados que estão prcs 1 giando este c'vt'ri tu

desclando-lhes tirita perruouôtrcia produtiva e leliz cri terras rrnrreiras.
A conclarrraç	eu a faço a todos que 0(1111 SC 0c)ilttI	prescii-

tes rio sentido de que nos erripetihcrnos senripre cru utilizar a inlcrrrnu t ica para

crir iquecer o género hi.irnaniu e dar respeito e pereri dado ,,s rist t rir 'res ci

regadas de zelar pela suo integridade.
Terminando, faço tinturas pa livras lapidares e de profunda si-

fedor ia inscritas ciii receite artigo sob o titulo 'Compo iadores lrnrp&'n \rros
Desafios, de uuitor a do engenheiro Francisco 1. de Piarmos, publ nado no lor-

na! O Estado de São l'auilo'.
"O Computador" - afirma ele - e incrivelrnierute rapido.	pre-

ciso e burro: o tiomerrr e inacreditovelmente lento. nuji e' isa c hmnll
cmisLirruento dos dois traz ciii si orni força cine supero qiu.rI(jnicr l,r,'vis''.
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MECANISMOS QUE ASSEGUREM A IMPLANTAÇÃO

DE UM SIStEMA NACIONAL I)I INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

Waldwin Rueno Netto

Diretor-Executivo do Centro de Infor
rnatica e I'roeessauiento de Dados do
Senado Federal - I'RODASEN



Excelentíssimo Senhor Deputado Dalton Canabrava, Digníssimo Presiden-
te da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Excelentíssimo Senhor
Deputado José Maria de Mendonça Chaves, Digníssimo Quarto Secretário da Assem
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e Presidente do Conselho de Informa-
ção e Pesquisa; Excelentíssimo Senhor Deputado Roosevelt Gonçalves Lima, Dignís

simo Primeiro Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco; Ilus

trissimos Senhores...

Após a brilhante explanação do Excelentíssimo Senhor Deputado Dalton
Canabrava, que colocou muito bem a importância para o Legislativo da utilização
do processamento de dados, sentimo-nos limito honrados, por ser nossa obrigação,
fazer desta técnica um meio eficaz de apoio aos Senhores Parlamentares nas suas
atividades-fim.

Os mecanismos que asseguram a implantação de sistemas nacionais de
informação legislativa são de suma importância em virtude do papel que estes sis-
temas assumem para o exercício dos trabalhos dos Senhores Parlamentares na ela-
boração das Leis.

Consequentemente a implantação de sistemas de informação compatí-
veis entre si, que possibilitem a integração a nível nacional das informações gera-
das através do processo Legislativo nas Câmaras Municipais, nas Assembléias Le-

gislativas e tio Congresso Nacional são da maior relevância.

Para promover esta compatibilidade que se faz necessária para	inte-

gração destes sistemas, dois pontos fundamentais devem ser ressaltados: a padro-
nização formal da estrutura dos documentos produzidos pelos parlamentares das
três esferas do Poder Legislativo e a utilização de recursos que permitam a comu
nïcaçâo entre os diversos bancos de dados de cada instituição Legislativa.

Neste campo, a evolução da tecnologia tornou a transmissão das infor-
mações mais acessível, proporcionando redução dos seus custos e facilidades para
a integração de bancos de dados.

Atingidos estes objetivos, a unidade e a concordância entre as Legisla-
ções Federal, Estadual e Municipal serão mantidas e as comparações e análises en-
tre documentos legais dos diversos níveis e das várias regiões brasileiras poderão
ser realizadas no intuito de aprimorar as atividades parlamentares.
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Alguns mecanismos para assegurar a implantação do sistema	nacioiial

de inforrnaço devem ser desenvolvidos pelo Poder Legislativo, quais sejam:

• disponibilidade de unidade administrativa especializada 110 pi- oc essa nien
to e integração de informaçes com os demais órgãos legislativos, executivos e ju

dictários, a exemplo do CINPE;
• padronização da -estrutura de informaçoes que compõem o documento

legislativo, indispensável para o sucesso do sistema;
• integração dos sistemas, a exemplo do Sistema de Informação do Cor)

gresso Nacional, permitindo a rápida evolução das entidades legislativas que ainda

no estão adequadamente equipadas.

A seguir, apresentaremos os bancos de dados do Sistema de Informação
do Congresso Nacional, à disposição através do PRODASEN.	Acreditamos que a

maioria dos Senhores já conhece alguns desses Bancos de Dados,	mas permitam

-nos apresentar os mais importantes.

O Sistema de lriformaço do Congresso Nacional t formado por Bani-os
de Dados de caráter piirídico, bibliotecário, legislativo, eleitoral e ainda informa-
ções de apoio a atividades legislativas.

O Banco de Dados de Matérias Legislativas coritni informaç&s sobre
os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, desde 1972.	Este banco

de dados tem por objetivo facilitar e manter o parlamentar atualizado, evitando-
se, assim, a apresentação de projetos de lei que versem sobre um mesmo assiiuio.
O resumo dos projetos acompanha os dados básicos que o idlnntieaui, akri d -ou

ter também a indexação e o andamento de sua irunutaçio.

Na área jurídica, o SICON possui um banco de dados uoui todo' o ru

sumos das Normas lurídicas. até o nível de decreto, editadas no País, desde 1946.
O texto integral de normas importantes, tais coimuo a Comistituiço Federal, os	('o-
cligos, os Estatutos e outros também esto disponíveis. Outras normas de hierar-

quia inferior a decreto, como as portarias e os aios, convnios e contratos de ca-
ráter mais abrangente tarribém estio incluídas coro a indicação do documnento-fon-
te. Quando o PRODASEN afirma que o N3UR contem as leis editadas no País des-
de 1946, no está excluindo as normas anteriores ainda em vigor, como a CLT
que tarribém fazem parte cio seu acervo.

Outro banco de dados de interesse na área parlamentar é constituí-
do pelos discursos dos Senadores, registrados de lormua resumida, de maneira a
permitir a recuperação de suas informações a partir de março de 1973. O DISC, de
m1orninaço daria a este banco de dados, contérri a identificaço de cada pronuncia-

mento,- seu resumo e até a indicação dos aparteantes.
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No conjunto de bancos de dados do SICON, temos ainda o banco de da-
dos de Cadastro da Administração Federal, conhecido co rno MEMO. Este cadastro
foi desenvolvido e é mantido pela Secretaria de Modernização e Reforma Adminis-
trativa da Secretaria de Planejamento da Presidência da República e é disseminado
através da rede de terminais de vídeo do PRODASEN. Estamos desenvolvendo um
cadastro equivalente para os Poderes Judiciário e Legislativo.

lima outra área de grande interesse para o parlamentar são os livros
e periódicos que contêm a doutrina. O SICON facilita o acesso a eSSaS fontes de
informações através dos bancos de dados de biblioecas e periódicos. Além da bi-
blioteca do Senado Federal, hoje o RIBR e o PERI são alimentados com as infor-

mações das bibliotecas da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal
dos Ministérios das Minas e Energia, da Indústria e do Comércio, da Justiça, do
Trabalho, do Estado Maior das Forças Armadas, do Governo do Distrito Federal e
do PRODASEN.

Dispomos ainda de um banco de dados periodicamente consultado pelos
parlamentares, especificamente para suas atividades como candidatos, e para pro-
ceder a análises da evolução histórica do comportamento do eleitorado, denomina-
do Sistema de Informações Eleitorais - SIEL. As informações desse sistema são re-
lativas aos resultados das eleições de 1978 e 1982.

A alimentação é feita pelo PRODASEN, a partir de informações forne-
cidas pelos Tribunais Regionais Eleitorais e sua recuperação pode ser feita atra-
vés de três tipos de relatórios: agregados de votos por município e votos por par

tido dentro do município, relatório de candidato por Estado e relatório de candi-
dato por município.

O I'RODASEN, graças à política de seus dirigentes, adotada à época de
sua criação, dispõe também de informações relatavas à jurisprudência dos Tribunais
Superiores, através dos bancos de dados JIJRI, JSTF e 3TFR. Estas informações se
referem a decisões, acórdãos e súmulas adotados pelo Supremo Tribunal Federal,
pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunal Superior do Trabalho e Superior Tribu-
nal Militar.

A forma de acesso ao Sistema de Informações do Congresso Nacional,
que inicialmente era possível somente através da ligação de um terminal de vídeo
ao computador central em Brasília, já pode ser possível por linha discada. Está
nos planos do PRODASEN a realização de consultas ao SICON através da rede de
telex. E para os que não dispõem ainda de equipamentos, o PRODASEN atende a
solicitações de pesquisas individuais.
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Alrn cio Sisterria de lnIorina(> io do Congresso Nururial - 'iICON.	o

FRC)í)ASEN tem evoluído no acompanhamento dos trabalhos realizadas pelos	Co-

missões Por laiTiefltares de Inquérito.

No attnchmento Je i to cliretonierite ao \irloirienLor, o PROflA,LN ckseii

volveu o Progri' no dc Informal izçõo de (ibincles Parlojieutares - rizc i l [1 que

permite a criaçct quase que imediata de bancos de dados paro a tender a

dades específicas dos parlarrientares, tais como: agendas. listas, controles e	qual-

quer outro tipo de informação que possa constar de miii íicliírio. chilro sistema

dentro deste Programa, que proporciomia a comunicação dos Depurados e Siniilo-

res corri suas bases r o de endereçarmiento par lamentar, emitindo etiquetas, 1 dias

e relatórios. O Sistcmiia de controle de Correspondência proporciono O acompanha-

mento de todos os documentos que dão entrada nos gabinetes e Sua tramni tação no
Senado Federal e oro outros órgãos do Poder lóblico.

O PRODASEN, mia sua política de estabelecer coiivêmiios com	mitras

instituições, vem dorido permanente prelerência as Assembléias Legislativas. 	pari

implantação de sistemas sinelharites nos Estacicns.

Citaremos quis são as Assciublóra e Câmaras Municipais e o tipo de

ligação estabelecida entre elas e o PRODASEN:

- Assemoblóia Legislativa do Estado de Minas Gerais - TRANSDAT/\

- Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina - TRANSDATA

- Asse:nblcia Legislativa cl Estado cio Parami - rPANSDAT,\

- Assembléia Legislativa do Estado de Perriaiïiboe o - FRANSDA [A

- Assernblóia Legislativa do Estado da Bahia - TRANSDAÍA

- Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo - TRANSDATA

- Assernblcia Legislativa do Estado da Rio Grande do Sul -

TR ANSDATA

- Assembléia Legislativa do Estado de Goicis - TRANSI)ATA

28



- Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia - LINHA DISCADA

- Câmara Municipal de São Paulo - TRANSOATA

- Câmara Municipal de Campinas - TRANSDATA

Acreditamos ter fornecido os elementos necessários para o trabalho
das comissões, que buscarão, através do diálogo, os mecanismos que realmente fa-
cilitem a implantação de sistemas nacionais de informação legislativa e a integra-
ção das Assembléias estaduais aqui presentes.
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MECANISMOS QUE ASSEGUREM A IMPLANTAÇÃO

DE SISTEMAS ESTADUAIS DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

Deputado José Maria de Mendonça Chaves
Presidente do Conselho de Informação e

Pesquisa - CINI'E, da Assembléia Legisla-
tiva do Estado de Minas Gerais



Antes de_iniciar nossa reflexão sobre o tema que me tocou,	en-

quanto Presidente do Conselho de Informação e Pesquisa - CINPE,	gostaria

de congratular-me com todos os companheiros dos demais Estados,	que de

pronto aceitaram nosso convite. Além da brasilidade, algo de comum nos

une, nos irmana e nos motiva: a luta pela valorização do Legislativo como

forma de alicerçar o edifício de nossa vivência democrática. Esse Legislati-

vo até há pouco calado por todos os meios, desde a cassação em massa dos

legítimos representantes do povo até a criação de mecanismos casuísticos pa

ra impedirem que lideranças expressivas de nossa população se investissem do

mandato popular. Este mesmo Legislativo que deplora a ausência das nossas

últimas gerações, em quem o autoritarismo conseguiu inculcar a ideologia de

que a ação política é coisa suja e imprópria. E de todos, esse foi o	maior

golpe sobre o Poder Legislativo, pois hoje, depois de uma longa e dura luta

de nosso povo. tendo reconquistado o direito de plantar à luz do dia as se-

mentes da democracia e de se alimentar da esperança de justiça, nos depara-

mos com uma juventude perplexa e atônita, corri medo de pegar no arado e

na enxada e incapaz de enxergar que alguns frutos já amadurecem.

Em segundo lugar, gostaria de tecer algumas considerações sobre a

experiência que estamos vivendo aqui e agora. Em sí, ela já é um duplo

sinal destes novos tempos forjados pela luta do POVO brasileiro. Luta longa,

sofrida e determinada, em busca da democratização de nossa sociedade.

O primeiro sinal desses novos tempos é o simples fato de estarmos

à procura de instrumentos para que o Legislativo possa melhor ouvir os an-

seios de nosso povo e de mais eficazmente poder ajudá-lo na sua organiza-

ção de urna sociedade mais justa e fraterna.
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O segundo sinal é a maneira como nós, do Legislativo. estamos

promovendo esta busca: através da discussão aberta e livre. Este é o sinal

mais significativo desses novos tempos, pois democracia no e tanto o resul-

tado, mas, sobretudo, a forma que o homem usa para procurá-lo. Nessas duas

iilrimas décadas as soluções eram todas formuladas por trás de quatro pare-

des, iluminadas pela luz artificial das teorias tecnocratas, e por isso deixa-

raur de ser soluções para se constiluIreriI nos graves problritias que hoje estão

a nos desafiar. Nestes novos tempos o que queremos, e t Isto que estanhos

aqui praticando, é derrubar as paredes e discutir à luz do dia as questões

importantes da nossa sociedade e de suas instituições. Quem está engajado

com os interesses maiores do povo no precisa se trancir entre quatro pare-

des, no fica criando fórmulas de gabinete com o discurso, já desmascarado,

da necessidade de sigilo para resguardo das instituições. Muito pelo contrá-

rio. Quem está compromissado corri o povo derruba as paredes e faz da pra-

ça ptblica o gabiireie privilegiado para, sob a luz bendita do dia, discutir as

questões importantes da sociedade. E a re1orrnulaço do Poder Legislativo e

consequente atualização de sua infraestrutura é urna questão importante para

a democracia. E é por isso que estamos aqui hoje, Juntos e publicamente dis

cutindo a melhor maneira de recuperarmos o tempo roubado ao nossoprocesso

democrático, ao terem impedido o Legislativo de estar em dia com os avan-

ços da tecnologia e da ciência. Vamos sair daqui, tenho certeza, com as

propostas de soluções mais adequadas à informatização de nossas Casas Le-

gislativas.

E como iriforroatizar assegurando a implantação de uni Sistema Es

tadual de Informação Legislativa ? [is o tema de nossa reflexão. Terna cuo

razão deve, preliminarmente, ser buscada.
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Se a informática é a expressão histórica da teoria sistêmica , não

seria redundância, ao se discutir o processo de informatização, adjetivá-lo com

o conceito de sistema?! A longo prazo, sim. A tecnologia da informática só se

justifica e pode produzir os frutos que a história plantou, se ela for usada

dentro de uma estratégia sistémica. E isso é muito transparente. Tomemos o

exemplo de qualquer grande empresa privada, cuja finalidade última,	muito

clara e mensurável, é o lucro. Investiguemos o seu processo de informatiza-

ção e veremos que ele obedeceu a um rigoroso planejamento,	resultado de

profundos estudos e de muita pesquisa, e sua implantação se fez totalmente

dentro de uma perspectiva sistêmica. Nele não vamos encontrar um setor

que compra hoje um micro, um outro setor adquirindo amanhã um mini e um

terceiro usando um birô externo. Não é que um mim não possa conviver com

um micro, ou com um computador de grande porte, ou com um birô. Os es-

pecialistas, os companheiros das processadoras de dados, estão aqui para não nos

deixarem mentir. Tudo isso poderá estar acontecendo, mas em	obediência

a todas as regras de um modelo sistêmico.

Entretanto, quando se trata das instituições públicas, muitas vezes

os seus fins não são tão transparentes assim para quem as administra. Prin-

cipalmente em se tratando de nossas instituições, recém-saídas do regime

autoritário, viciadas pela prática onde se têm muito claros os fins pessoais e

se desconhecem os da instituição, redundando num compreensível,	porém,

inaceitável despreparo para o trato da coisa pública.

No caso do nosso Legislativo, junte-se a esse despreparo a grande

demanda social que sobre ele já pesa, obrigando-nos a nós, responsáveis pela

sua condução, a agirmos rápido no sentido de modernizá-lo, pois que sua

infraestrutura ficou deliberadarnente defasada em relação aos avanços tecno

lógicos. E muitas vezes a rapidez, se não estiver contida por uma	estraté-

gia adequada, pode comprometer o caráter sistêmico buscado.
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Somando-se ao clespreparo e à necessidade de agirmos rápido uni

terceiro fator, d presso mercadofógica, está desenhado um quadro bem nítido

ck que, se no nos precavermos, o processo de informatização de nossas Ca-

sus Legislativas contrariará, nuin primeiro momento, o vínculo estrutural que

existe entre a tecnologia de informática e a teoria sistêmica, primeiro	aio-

atento que pode comprometer cmi deliriitivo a luta pela valorização	do Le-

gislativo. Eis porque é no só oportuno, conto tanibéni necessário, que es-

tejamos	aqui para dividir os nossos erros e somar os nossos acertos, a fiiri

de que asseguremos ao nosso Legislatiso uma adequada atualização de	sua

infraestrutura, e de que possa cumprir a sua missão histórica de fiel da de-

rnocracia, porque Tem o povo por seu fiador. A única estralegia para cri-

[reatarmos adequaclaniente os três obstáeuls ri lados - despreparo. necessi

dado de rapidez e presso mercadológica - e estarmos aqui e colocarmos

sobre a Iliesa nossas experiências, sem constrangirrientos ou meias	palavras,

Coro a consciência de que o erro assumindo e a condição i1ecessria para	o

acerto, e de que a socia)izaço dos acertos e a rcianeira historica de que	o

homem lança mão para avançar.

Se essa é a razão de ser do nosso tema, qual o significado do te-

nta erri si rriesmo ? Coirio informatizar o Legislatiso assegurando a implan-

tação de um sistema estadual de in[orniaço legislativa ? Pura responder,

tentarei refletir com vocês sobre o enfoque lifosófico, pois ass i m estarei coa

teniplando oaspecto político, que entendo, e não rue arriscando a	entrar no

campo estritamente técnico, que no entendo, no meio de irciiita gente	que

entende demais.



Por isso começo por discutir com vocês o significado do conceito

sistema. Essa palavra que, como muitas outras, nesta avalanche de autorita-

rismo e tecnocracia, tem-se esvaziado pelo uso e se desgastado pelo abuso.

Essa palavra que tem, muitas vezes, servido para justificar métodos	e es-

tratégias contrários ao espírito democrático. Essa palavra através da	qual

os anti-democratas teceram e tentam continuar tecendo o véu mítico	do

autoritarismo. Vamos rasgar esse véu. Vamos desmascarar esses democra-

tas relativos. E para tal, lancemos mão de definição de um dicionário de

filosofia, o de André Lalande, para quem sistema é "um conjunto de elemen-

tos, materiais ou não, que dependem reciprocamente uns dos Outros de ma-

neira a formar um todo organizado".

Nesta definição, chamam-nos a atenção os conceitos de conjunto,

interdependência e de globalidade. Eis que a consistência interna de qualquer

modelo sistêmico é dada em função da obediência a esses três conceitos. O

que nos leva a concluir, de imediato, que nenhum modelo, para ser sistêmico,

pode estar desvinculado no tempo e no espaço, porque, antes de tudo, ele tem

que resgatar a idéia de globalidade.

E como assegurar a idéia de globalidade ao se implantar um siste-

ma estadual de informação legislativa ? Primeiro, é necessário que tenhamos

claro, para nós mesmos, qual é a finalidade da nossa Instituição. Apesar da

prática contrária que vingou quase que hegernonicamente no regime autoritá-

rio e da cultura dela decorrente, que ainda campeia nas nossas instituições,

nenhuma instituição pública tem um fim em si mesma, muito menos o seu

fim está voltado para os interesses de um grupo ou até mesmo da coletivi-

dade que nela trabalha. Se para qualquer instituição que se quer pública, o

seu fim é o social, o que dizer do Poder Legislativo que, além de estar	a

serviço da sociedade, é o responsável último pela condução do próprio	pro-

cesso social, dentro de um regime democràico ?
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Qualquer modelo de impIatitaçïo de um Sistema de lnformaço Legislativa que

no esteja em total sintonia com esta concepção passa a ser, do ponto de vis

ta historico, uni modelo anti-sistênuco, pois, além de no ajudar na consolida-

çôo da instituição para o qual foi criado, ele se torna um instrumento de

sua propria destrtnçôo. E as mentes autoritárias têm consciência disso e sua

persistência em construir modelos anti-sistêmicos faz parte de sua estratégia

para minar o processo democrático, espaço onde no encontram o gaz carbô-

nico de que precisam para sobreviver. Para isso, seu primeiro comportamen-

to é tentar alijar do processo decisório todos aqueles comprometidos corri 	o

fim maior da instituição, sob a crença de que é impossível o compromisso

institucional e que ninguém vai aléni do seu interesse pessoal. Como nós acre

ditamos no hoiïiem enquanto ser social, nossa estratégia deve ser a de criar

mecanismos que coloquem à frente do processo de iriformnatizaço os demo-

cratas de riossu irisIituiço, pois só eles têm a viso dos reais fins do Legis-

lativo e com ele estão comproiriet idos. E deniocrata tio se distimigue pelo

discurso, e, si ni .pela Pratica. Quem no sabe conviver com métodos deniocrá-

micos de decisão no é democrata: quem os rechaça, é facistu.

Se, para assegurarmos a noção de globalidade, temos que ter claro

a 1 nulidade maior da instituiço: se, no (j5Q do Legislativo sua finalidade

primeira e ultima é a democracia; imriplantar um sistema estadual de infor-

imiaço legislativa é, antes de tudo, democratizar a irmforniaço. E se	a in-

formática 3á foi útil ao autoritarismo, no controle e represso dos cidadãos

ela será imprescindível na tareIa de tornar de fato o Legislativo a casa do

povo, porque corri ela o POVO i1O terá que estar fisicamnente nele para contro

la-lo e avaliá-lo: haverá terminais espalhados pela sociedade afora, para que

o dono ocupe e torne conta de sua própria casa.



Para esgotarmos a noção de globalidade, não basta que tenhamos

clarosos fins da instituição e com eles estejamos compromissados. Na defini

ção de Lalande que eu citei, temos a expressão um todo organizad&', que

aponta para a necessidade de se organizar e de se planejar,como meio de se

resgatar a globalidade. E ao falarmos de planejamento, temos que, necessa-

riamente, considerar todos os elementos constituintes da instituição,	numa
relação de interdependência, recuperando também o conceito de conjunto.

Ora, como planejar um sistema de informação no Legislativo ? Como criar

mecanismos que assegurem o planejamento a curto, a médio e a longo prazo,

condição sine qua non para um eficaz sistema de informação, numa institui-

ção cuja grande parte de sua atividade política é, por sua	própria natureza,
inconciliável com o planejamento ? ! Esse é o desafio ! Pois	estamos fa-
lando de um Sistema de Informação Legislativa e não apenas informatização
do Poder Legislativo, apesar daquele pressupor este. Pois para termos um
Legislativo atuante e forte não basta que ele tenha a sua infra-estrutura in-

formatizada. É necessário que ele disponha do seu próprio sistema de infor-
mação. Não no sentido de exclusivo ou de duplicado. Mas no sentido de do

minar a tecnologia existente e contar com um instrumental necessário a fim

de buscar a informação, esteja onde estiver, e de gerar aquela não	disponí-
vel, desde que seja necessária para sua dupla missão histórica: planejar	em
conjunto com o Executivo a ação govcrriamental e fiscalizar-lhe a execução.

Pois bem, para que o Legislativo crie e mantenha esse sistema de
informação, será necessário modernizar a sua máquina, em termos de infra-es
trutura e de métodos administrativos. Além disso, será preciso que sua in-
fra-estrutura disponha de um subsistema com a agilidade que requer um mo-
derno sistema de informação.
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Fenternos concretizar mais essa reIlexio. Quem tem experiticid

do Legislativo brasileiro, com o tempo detectou que nele sempre coexistiruni

três subsistenias bi'ni nítidos, cada uro com sua dinâmica e seus ritmos pró-

prios: oparlamentar- legtslativo, que se realiza nas atividades das comissõeS

técnicas e do pleriir io;. o político-assistencial, que acontece nas atividades

do gabinete do deputado; o administrativo, que dá sustentação técnico-opera-

cional aos dois anteriores. Os dois primeiros são a materialização da	ação

política nas condições brasileiras e se restringem aos deputados. O terceiro,

de suporte, tem como inspirador e responsável último o parlamentar, mas to-

da a sua ação está entregue ao corpo funcional.

E nesse último subsistema que sempre estiveram inscrustados os

tradicionais setores de informação, da informação estática, guardado e usada

na medida da necessidade. Geralmente, com raras e honrosas exceções, seto-

res de terceira categoria dentro da instituição, onde o arquivo, ás vezes, era

considerado quarto de despejo e nem sempre a biblioteca tinha acervo	dos

mais atualizados. E tal realidade mais se deteriorou com os recentes anos

de autoritarismo e consequente esvaziamento do Poder. Informação para qu ?

Para um Poder impotente é às vezes melhor e mais cômodo não saber

O que acontece é que, com o advento da informática, a informa-

ção deixo de ter o tradicional caráter estático e passa a ter urna	dimensão

altamente dinâmica, assumindo uro papel muito mais relevante em toda e

qualquer estrutura de poder. E como o fenômeno da informática se deu exa-

tamente no período de marginal ização do Legislativo, dentro da estrutura de

poder do Estado, nos, do Legislativo, não aprendemos a nos relacionar	com

a nova realidade da inlorrriação. E para que seu processo de reinserção	na

estrutura de poder do Estado que, todos queremos, tenha peso suficiente para

fazer crescer e consolidar as estruturas democráticas de nossa sociedade,	é

urgente que criemos condições para recuperarmos essa defasagem.
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Um moderno sistema de informação legislativa deve estar apto a

atender à demanda de todos esses subsistemas da instituição -- o parlamen-

tar-legislativo, o político-assistencial e o administrativo - apesar de com ne

nhum deles se confundir,nem rio ritmo,nem na dinâmica. Pelas suas peculia

ridades próprias, nascidas ou reforçadas com o advento da informática,	ele

deverá constituir-se em um novo sub-sistema. Um subsistema com	condi-

ções de ter sua ação planejada a curto, médio e longo prazo. Um	subsiste

ma com a agilidade técnico-administrativa suficiente para interagir com	os

demais congêneres do Estado e da sociedade civil: a informática veio para

evitar a duplicação de empregos de recursos e a extinção dos guetos	ou

feudos da informação. Um subsistema suficientemente equipado de recursos

humanos e técnicos para não ficar a reboque em termos tecnológicos, condi-

ção necessária para o não comprometimento da independência do Poder. Um

subsistema que, tendo essa necessária competência técnica assegurada, dispo

nha de mecanismos para que sua ação seja decidida, democrática e politica-

mente pois, se hoje, mais do que nunca, informação é poder, este subsiste-

ma só estará a serviço dos fins da instituição se estiver sendo guiado coerente

mente com os seus fins e métodos. Finalmente, e sobretudo, que esse sub-

sistema tenha as condições necessárias para acelerar o processo de democra-

tização da informação, ajudando a destruir as fronteiras físicas da Casa do

povo, para que o Legislativo passe a se confundir totalmente com a socieda-

de, de tal modo que o povo seja definitivamente o dono do Poder.

Para concluir, como democrata que sou de berço, coração e tra-

dição, quero deixar com os Senhores duas mensagens. A primeira, é a de que

a democracia não tem fronteiras e nem adjetivos: seu exercício é próprio e

necessário em todos os lugares. Principalmente nas instituições que existem

para servir à sociedade. E, em assim sendo, nós do Legislativo estaremos coo

tribuirido decisivamente para os fins da democracid, ao lutarmos pela derriocra

tização das nossas estruturas administrativas.
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A segunda, que e parte iruportonte desta luta, é i tenta1la de.

rio Legislativo e atrdvés dele, democratizar a inforrnaço. I. : 	pr;tu:a que

a l'rcsidêucra do Conselho de lnforniaço e Pesquisa - CINI'L tem— tire propor

cionado, talvez mais pelo que no ternos conseguido realizar do que pilo rea-

lizado, só h uma rrianeira de se r cL tonar com a informação na sua drrnenso

moderna: a implantação de um stihisterna	de iriforrriaço. rias Casas Legis

latuvas, com as cdracterístR as untei i'rrflefltc niencioriadas. Sti assim, o Le-

gislativo entrara definitiva e irreversivelmente ria era da inlorrnatica,	dando

à unformaço o tratamento necessário à conecuço dos seus fins históricos.

com um subsistema assinli. estaremos criando as condiç&'s necessárius à

uniiplaritaço de urri sistema estadual de intormaço legislativa, como	forma

de conir ibtiir na cleniocratizaço da in[orniaçio, da inlraestrutirra das nossas

Casas Legislativas, da rruaquunla estatal como um todo e da sociedade em ge-

ra 1.
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MAIOR AGILIDADE NO RELACIONAMENTO DA
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Eduardo Brandão	Azeredo
Diretor-Presidente da PRODEMCL e
Presidente da Assxiaço Brasileira
de Empresas Estaduais de Processa-
mento de Dados - ABEL'



A função Executiva - pela qual o Estado presta os serviços necessários
à ordem, segurança e bem-estar de todos, se subordina e se realiza dentro de nor-
mas elaboradas pelo Legislativo e asseguradas pelo Poder Judiciário. Por conse-
quência deste processo interdisciplinar, a eficácia da Administração Pública acaba

sendo um reflexo da eficiência do Poder Legislativo - eficiência esta realizada na
elaboração de normas apropriadas à evolução política, econômica e social.

Assim, é necessário que o Poder Legislativo exercite suas prerrogativas
com plenitude para que abarque, na totalidade, o poder que lhe é outorgado dire-
tamente pelo povo. O crescimento do Estado, a crescente complexidade dos sis-
temas que o compõem e a necessidade de interpretar massas de informações que

espelhem a realidade - os fatos e fenômenos sociais - condicionam o legislador ao
uso de meios rápidos de tratamento de informações. Instrumnentalizado,	o Poder
Legislativo oferece aos seus membros - Deputados e Funcionários - recursos da
informação que os tornem preparados para os embates - críticas e questionamnen-
tos - que fazem o dia-a-dia Fia convivência entre o Poder Legislativo e o Execu-
tivo. Esta busca de equilíbrio entre Poderes é, pois, premissa dos regimes democrá
ticos e é nela que podemos concentrar o esforço para termos um Poder Legislati-
vo também alirmieniado pelo "Poder chamado Informação'.

Pensaiiios que um Poder Legislativo forte e independente deve evoluir
no sentido de ter, num primeiro estágio, o seu próprio canal de informações, e,
num segundo, o domínio de todos os componentes mecânicos e lógicosdo tratamen
to de dados. As Empresas Estaduais de Processamento de Dados - cientes de seu
papel tccnico e convictas da importância da informática na evolução das Institui-
ções e dos Poderes Públicos, têm-se oferecido como agentes de mudança e de pre
paro das Assembléias Legislativas Estaduais para este avanço.

Nossa longa experiência no trataniento de informações da área pública
nos habilita a assegurar confidencia[idade e independência de dados, que em alguns
casos são fatores determinantes para a adoção da informática.

A ABEP - Associação que congrega todas as Empresas Estaduais de
Processamento de Dados - tem concentrado soma de esforços no sentido de inte-
grar sua rede de computadores com os sistemas da esfera federal, de forma
que, cobrindo, cni unia malha de terminais, praticamente todo o território nacio
nal, venha a oferecer a seus usuários os mais diversos serviços e amplas possibili-
dades de acesso a Banco de Dados públicos espalhados pelo Brasil. Por esse cami-
nho, alguns Estados já estão oferecendo às Assembléias Legislativas acesso	aos
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Bancos de Ddos do Senado Federal, através do j) ODi\SPN. Estôo ciii íise os itt-
çada projetos de interligaçO ori o SER}'RO e o IBh que podem oferecer, a
A swtnbléia, sem grandes iiisest intentos, fícil acesso a Ranço de Dados ei:oiiõnuc:os

e sócio-políticos a nível nacional.

O corripartilhorriento dos recursos dessa rode significa a possibilidade de
se ter ripido acesso a qualquer Ramo di' Dados autorizado, sela de outra A'scni-
blnio, seja de outras esferas de Governo, seja das Secretarias (10 Governo tio pro

prio Estado.

Como área de servços técnicos de grande prioridade. no eneotitralrios
sentido prit co na ck'linutaçde fronteiras ''ntre os Três l'ederi-s ou istie entre
as esferas de Governo. Coro nossa intca podemos abrir caminho par.i que todas

as iItstitUIç'S possam ser mais eficientes e ndepitidinns. l'odctios a',suiir , se
esta for a vontade e decisão das Assembléias Legisu si'. o papel de ai'Iitc's de
fiirmaço da ujlura técnica e de transferência de Know-how para essas iiisttiii-
çêev.Ao fazê-lo, no rios ifastarenios da meta de telotç.ír o rispei lo í aiiloni,niia
entre os Poderes.

Devriios resgiiardar a ii	rroíttca contra o uso ti'ç:iioi ra tito,
zando-a dei nitivamente para as 0511 uiçôes que melhor nos protelam contra tal

isco - o Legislativo e o Jndiciír o. Nio estã longe o dia em que teremos nossos

Deputados iristruitientalizados paro avaliai com rapidez e pre iso Os orçaoientos

publicos anuais. suas relações corr, a realidade econômica e social, examinar, corri
conhecimento das bases de dados, as planilhas lr,bntírias. analisar com objetivida-
de os aspectos da dívida pública e os planos de desenvolvimento.

Acreditamos que a instrumr'iiiàlrzaço seja também um ninho, no	se;-
tido do aprirr;orarricrrto da elaboração de peças Irgois e normalização.

As ar ti oianhas rnaterliáricas dos ternucra ias, des emos rootrapor
autor idade e conhecimento, urna busca da da representa tv idade popular, O outra, nas
técnicas que podemos colocar ao fácil alcance dos nossos Deputados Estaduais.

Todos os toecanisnios aplicados na agilizoçôo d relacionamento	das
Empresas Estaduais coril os usuários da Administração Ptihlica devem ser aprovei-

tados corri o finalidade de queimarmos etapas no informatização das	Asscrnbltai
Legislativas. Nerihiirria técnica que esteja sendo utilizada corri resultados	positi-
vos deve ser descartada a princípio. Deveriios colocar a disposição das ,\sscrn-
hléias os nossos centros de rnforrriaçes para que possani rapidamente desenvolver.
em liriguogeni simples cio computador, suas necessidades de pesquisas e seus mode-
los de tomada de decisão. Devemos ixonlinar, dentro do enfoque do processo	de

libcraço rápida de recursos computacionais para suas atividades hísicas. hipótese
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e alternativas de utilização de microcomputadores. Devemos desburocratizar o
acesso aos meios de informação - criando mecanismos técnicos e administrativos
que possibilitem rapidez nas autorizações de uso de dados e sistemas de outras en
tidades.

As Empresas Estaduais, com sua grande experiência no levantamento de
capacidade, nu configuração de equipamentos e na instalação de Centros dc Proces
saniento de Dados, podem também trabalhar em conjunto com as Assembléias Le-
gislativas fornecendo consultoria quando, no momento correto em termos de cul-
tura computacional e volume de informações, for decidido pela instalação de
CPDs próprios.

Podemos e devemos, enfim, adotar o que ternos de melhor - toda unia
cultura e estrutura voltadas para a Informática - para que, como peças flexíveis,
possam ajustar-se às necessidades de nossas Assembléias.

Senhoras e Senhores, o Poder Executivo tem se utilizado amplamente
dos benefícios da Informática. No passado, de forma autoritária, no controle dos
cidadãos e na proteção do Governo. Hoje, felizmente, de forma social, continuan-
do a atender as necessidades administrativas do Governo, mas voltando-se, tam-
bém, para aplicações sociais que simplifiquem os serviços públicos, beneficiando a
população de forma direta. Échegada a hora do Poder Legislativo se dotar das
nlcsii	1 ''rrarnentas.
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lii - RELATORIOS DOS GRUPOS DE TRABALHO

L) SR. FABIO MADUREIRA [o tenho a impressão de que o

r;iso fui combinado e 1iberuo:: ,;elos relatores. E o exemplo

mais cabal do Poder da informação, pois todos nós estamos esperan

do as informações que eles têm nas mãos.

Inicialmente, eu queria explicar a ausência de nosso Di-

retor-Geral. Nós estamos no pico de um processo de reestrutura-

Çãu, e ele está envolvido até as entranhas.

O que vamos ter agora é a parte fundamental de nossos

trabalhos, que são os debates. rara assegurar a informalidade do

ambiente, não vamos ter nem Mesa nem P residência. A minha tarefa

aqui será a de coordenar a discussão. Acredito que o pessoal da

ABEP e do PRODASEN abriu mão da coordenação em favor do CINPE,

não pela minha identidade com a nossa questão, pois na nossa luta

essa característica é comum a todos nós. Talvez pela antiguidade

de luta, pois, de fato, em Minas, sou o mais velho de batalha

sem com isso dizer que antes de mim não houve pessoas preocupadas

com a criação de um sistema eficaz ..e informação legislativa e

s.0 consequente informatização. Mas de batalha mesmo, renhida e

continua, por um conjunto de circunstâncias, não nego minha prece

ciência temporal aqui em Minas, com todos os desgastes que sofre o

elemento de mudança numa estrutura defasada, mas com a convicção

teórica e política de que o sentido da história está do nosso la-

do.

Assim, apesar de não termos Mesa nem P residência, apesar

de aqui estar com uma função técnica, a de coordenar os debates

este papel não deixa de ter significado. E é em nome deste signi-

ficado que convoco, para ajudar-me a coordená-los, o Armando Grari

dioso, pela PRODEMCE e ABEP, e pelo PRODASEN, o Marcos Vinicius,

pelo seu tempo de luta nas suas respectivas instituições, no sen-

tido de viabilizar um eficaz sistema de informação legislativa em

Minas Gerais.

A dinâmica de nossos trabalhos é a de os relatores apre-

sentarem os seus relatórios e, a partir daí, começarmos os deba-

tes. O que deve ser discutido em termos dessa dinâmica é se a dis

cussão vai-se dar logo após cada relatório ou se após a apresenta

ção dos quatro relatórios. Eu, pessoalmente, acho que, pela proxi

midade dos temas, seria interessante que houvesse a apresentação



t'ili L,u r ciii	eguida oa debates.

O SR. JOSE GAMA DIAS -	minha sugestõr r a de c'

bates sejam Leitos por áreas de grupo. O primeiro grupo apresenta
rá um relatório, e nós o debateremos. Esta é a proposta uje "e

ç ci.

O SR. FABIO MAL)UREIRI\ - Vamos colocar as propstas em vo

tação ? Temia duaa propuatas. l primeira é de que seja feita a

apresentação dos relatórios em bloco e em seguida haja a	liceus-

são dos mesmos. A segunda é que, após cada apresentação, se dé a

discusso do referido !c1áric.

O SR. CARLOS NAVARRO - i,ueria somente que fosse estabe-

leciõo que, nu cace da preposto número dois ser a vencedora,	se

marque um tempo para cada apre nta,,ic e taro	iL di i e

O SR. FABI O MADURE IRA - Ser i o bom chegarmos o um

se. Vamos es,,,õe1eçeru, a:	cada relatóric, teremoa niei,	oro

para discuti-lu.	ultaritu, quem concordar com a proposta número

um se manifeste. P elo visto, ganhou a proposta número um.
Apresentaremos os quatro relatórios e, cm seguida, deb

teremos os quatro.
Antes de começar, gostaria de falar um pouco cobre	as

at. ividodes da parte da tarde. Teremos, das conclusões que	tirar-

mos na parte da manhã, unia votação. Este será o centro do nosso
trabalho à tarde. Se aparecer alguma moção, ela deverá ser apre-
sentada e votada à tarde. Também, no período da tarde, de acordo

coma a proposta dc nosso amigo Rui Janiques, que já nos deixou por
questão de trabalho, vamos eleger um representante deste seminá-
rio que irá levar as nossas conclusões ao ENDAL.

Após concluído o nosso trabalho, teremos um coquetel, no

qual serão distribuídos os discursos, que já estarão prontos, e a
lista dos participantes deste encontro, com uma cópia da Reoc.iu-

ção da Assembléia, que cria o CINPE.
Vamos, então, cmeçor com a .ipreserrtação do grupo 1

O SR. GILBERTO M. SOUSA LIMA - Primeiro, gostaria	de

apresentar-me. Sou Gerente de Contratos e Preços da PRODEMCE. Isso
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significa basicamente o suporte e comercialização sob a forma

de formulação de preço, confecção de orçamentas, apoio na elabora

ção de propostas, enfim, atribuições de suporte e comercialização.

Vocês me desculpem qualquer falha, pois não tenho hábito

de falar em público, especialmente diante de um pessoal especiali

zado no assunto e que, entre outras coisas, faz da oratória a sua

vida, o seu trabalho. Agradeço a confiança do grupo e espero cum

prir bem a tarefa. rara isso, conto com a compreensão de vocês.

O nosso tema é "Desenvolvimento de Mecanismos institucio

nais permanentes que assegurem a independência do legislativo n

Processo de Informatização". Nós procuramos destacar duas pala-

vras nesse tema: permanente e independência.

O SR. rABIO M/\DUREIR - Só gostaria de interromper por

uni minuto. Apesar de não termos Mesa, gostaria de convidar o Sr.

Secretário da Assembléia de P ernambuco para vir assentar-se aqui

conosco.

O SR. GILBERTO M. SOUSA LIMA - Como dizia, nós procura-

mos destacar essas duas palavras, permanente e independência e

estabelecemos alguns pressupostos bem como chegamos a algumas pro

posições, que passo a ler.

PRESSUPOSTOS:

1 - Ser independente significa ter toda a complexa estru

tura de um C P D (Fnáquinas recursos humanos especializados de apli

cação e suporte, "know-how", pesquisa, etc.)

(IDEAL)

2 - os recursos necessários a tal empreendimento são vul

tosos, e o retorno é lento, inviabilizando a iniciativa, especial

mente às Assembléias Legislativas, que já podem contar com tais

serviços à disposição, através das companhias estaduais de proces

sarnento.

3 - Fazer uso de equipamentos compartilhados não Implica

a perda de soberania, segurança e privacidade, que podem ser pre

servadas através da adoção de medidas específicas de ordem tanto

técnica quanto administrativa.
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4 - Pode-se ter a retaguarda de um C PD de grande porte,

sem se pagar por isso e sem se prejudicar por isso.

Ex.: PRODÍ\SEN servindo a três Poderes;

R0DESP servindo a dois Poderes;

PRODEMGE servindo a dois Poderes.

PROPOSIÇOES:

1 - Criação de um "Fundo de Informação e Pesquisa";

2 - Inclusão de um representante da Assembléia Legislati

vá na Coordenação da Política de Processamento de Dados - CPPD;

3 - Extensão do campo de ação das companhias estaduais

aos outros dois Poderes, que, em contrapartida, teriam representan-

tes em seu corpo diretor. Tal iniciativa deveria ser formalizada

através de lei estadual;

a - Constituição de corpo técnico na Assembléia Legisla-

tiva, em condições de definir, coordenar e acompanhar a execução

do P01.

Já existia a idéia de criação de um Fundo de Informação

de Pesquisa, uma vez que um dos problemas é a falta de recursos.

Esta colocação foi muito interessante, a formalização desse meca-

nismo é uma questão política que não traria grandes problemas, p0

dendo se ter esse Fundo de Pesquisas e Informações e, ao mesmo tem

po, ser usuório de um outro CPD ou ter o seu próprio. O Fundo po-

de existir à parte.

Uma outra ferramenta que poderia ser providenciada seria

a Inclusão de um representante da Assembléia no órgão estadual de

fixação da política de processamento de dados. Aqui em Minas, es-

se órgão chama-se Coordenação de Política de Processamento de Da-

dos - C PPD. Em cada Estado existe um órgão dessa natureza. Esse

representante defenderia os interesses da Assembléia na construção

da política de processamento de dados.

Uma terceira proposição seria a extensão do campo de ação

das companhias estaduais aos outros dois Poderes, de forma legal,

institucionalizada. Isso, em contrapartida, daria aos outros dois

Poderes o direito de manter representantes no corpo diretor da

companhia estadual. Hoje a companhia estadual legalmente existe

para prestar serviços ao Executivo. Isto poderia ser legalizado,

criando-se condições para que membros da Diretoria da companhia

52



fossem i n dicadas por esses Poderes. Isto poderia ser formalizado

através de uma lei estadual.

A quarta e última proposição sugere a constituição de um

corpo técnicr. na Assembléia, em condições de definir, coordenar e

acompanhar a execução do P lano Diretor de Informática. Isso, em

última análise, significar., realmente, que pessoas especializa-

das, conhecedoras da infor:ática, pudessem, inclusive, deliberar

sobre a conveniência ou não da constituição de CPD próprio, da

conveniência ou não da utilização de um C PO privado ou da Compa-

nhia Estadual de Processamento.

Antes, seria fundamental que esse corpo técnico realmen-

te tivesse um profundo conhecimento da informática.

São estas as proposições que queria apresentar. Obriga-

do.

O SR. FARIO MADUREIRA - Dando continuidade aos nossos tra

balhos, vamos ter o relato do segundo grupo, mas antes gostaria

de, em nome da Coordenação e da Direção da Assembléia de Minas,

registrar o comparecimento, ontem, a esta Assembléia, para parti-

cipar do Simpósio, do P residente da Assembléia do Ceará, Deputado

Castelo de Castro, que, por motivo de conexão de vôo, chegou no

final e só teve tempo de nos cumprimentar, para em seguida voltar.

Faço questão de registrar esse comparecimento.

O SR. JOPO VIEIRA DE ANDRADE - O nosso assunto foi "Meca-

nismos que permitam a implantação de um sistema nacional de infor

mação legislativa'! O tema enfocado envolve aspectos políticos

financeiros e tecnológicos, sendo este último subdividido em Tec-

nologia de "software" (sistema) e Tecnologia de "hardware" (máqui

na).

ASPECTOS POLÍTICOS:

1 - Criação de um Conselho de Informação e Pesquisa, com

a participação de um dos membros da Mesa Diretora da Assembléia

Legislativa, que atuará como presidente, detendo a função princi-

pal de determinar a política de Informática de cada Assembléia Le

gislativa. Os demais integrantes do Conselho deverão pertencer ao

quadro de funcionários efetivos.
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Esta proposta foi apresentada e aprovada no primeiro ENDAL

realizado em novembro de 1984, em Curitiba.

2 - Apoio do Senado Federal, através ao PRODASEN, para

que as Assembléias Legislativas sejam intervenientes nos convi-

nios de transferência de tecnologia às empresas estaduais de pro-

cessamento de dados, o que equivale a dizer que a tecnologia será

repassada, porém a propriedade dos sistemas será sempre das Assem

bléias egislativas.

ASPECTO FINANCEIRO:

1 - Iixaço, quando da proposta orçamentária, de verbas

a serem aplicadas em estudos, pesquisas e impl,nta,	acv Ss-

mas de Informação Legislativa.

ASPECIOS TECNOL01;1íUS:

1 - O PRODASEN oferece duasrrnas de	endirentn.

primeira, o usuário, através de convênio, teria um terminal para

consulta ou simples acesso. Com a segunda, o usuário, também atra

vés de convênio, faria permuta das informações, ou seja, teria as

informações do PR000SEN, e poderia manter um banco de dados con-

tendo informações a nível estadual, ao qual o PRODOSEN teria aces

so.

2 - Necessidade da padronização das informações notidas

com apoio da Subsecretaria de Análise do Senado Federal, no que

tatge a estrutura de documentação, formas de pesquisa e utilização

do THESURUS.

- Havendo compatibilidade entre os sistemas de roces-

sarnento de Dados do PRODASEN e dos órgãos de processamento de da-

dos estaduais, deve-se processar a transferência de programas e

"sof'twares" desenvolvidos pelo PRODASEN.

A - Quando da determinação de equipamentos e formas de

conexão ao Sistema Nacional de Informações Legislativas, deve-se

buscar apoio técnico junto a entidades governamentais de processa

mento de dados ou Consultoria.
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RECOMENDAÇAO DO GRUPO:

Sugerimos que periodicamente sejam realizados encontros

como este I Q Seminário Nacional de Informatização do Poder Legis-

lativo, que representam um verdadeiro mecanismo de integração na-

cional dos sistemas estaduais de informações legislativas.

Quanto ao aspecto da tecnologia, temos que observar tam-

bém que há o problema de incompatibilidade das máquinas e, haven-

do incompatibilidade entre o sistema e os órgãos de processamento

de dados estaduais, que se processe a transferência da tecnologia
dos programas e dos "software" envolvidos. Quanto à determinação

de equipamentos e formas de conexão, o sistema de informação do

legislativo deve buscar apoio junto às entidades	governamentais

de processamento de dados ou consultorias. São as colocações	de

onde procurar informação e como processar essa informação,	com

respeito	incompatibilidade. Muito obrigado.

O SR. FIBIO MADUREIRA - Com a palavra o relator do quar-

to grupo.

O SR. MARCO ANTONIO DE MELO SOARES - Fui escolhido para

apresentar o tema de trabalho do quarto grupo: "Mecanismos que as

segurem maior agilização entre os Poderes Legislativos e as empre

sas de processamento de dados". No grupo, estive representando a

PRODEMCE. Após exaustivos debates, sobretudo com os representan-

tes do PRODASEN, entendemos que as nossas sugestões poderiam ser

sintetizadas em uma. O mecanismo mais recomendável para que o

processo de informatização seja agilizado nos Poderes Legislati-

vos é que se façam convênios, contratos ou associações entre as

Assembléias Legislativas, a ABE P e as Companhias Estaduais de Pro

cessamento de Dados. O PRODASEN é a instituição de mais experiên

cia e de maior "know-how" na área legislativa. A nossa sugestão

se resume em uma: o estabelecimento de convênios, contratos, asso

ciações, entre a ABEP, PRODASEN, Empresas Estaduais e Assembléias

Legislativas, cabendo a cada uma procedimentos como sugeridos	a
seguir:
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ABEP:

a) Divulgação das aplicações disponíveis nas empresas es

taduais processadoras, que poderiam ser utilizadas pelas Assem-

bléias, principalmente aquelas aplicações que viriam atender às

atividades das Assembléias Legislativas.

b) Intensificação de entendimentos com fornecedores de

aplicativos e equipamentos, para obtenção de melhores condições

de aquisição e assistência técnica.

PRPDASEN:

a) Criar condições ideais de acesso às informações conti

das nos diversos bancos de dados.

b) Cessão de aplicativos 'as Assembléias Legislativas,

via empresas estaduais processadoras.

EMPRESAS ESTADUAIS:

a) Utilização de sua estrutura e experiência no processo

de informatização do Legislativo. Nós entendemos que a experiên-

cia das empresas estaduais de processamento de dados na área do

Executivo poderiam ser aproveitadas no atendimento do Poder Legis

lat iva.

b) Criação, em sua estrutura, de área para atendimentodi

reto e exclusivo ao Legislativo.

Isso já existe na PRODEMGE. Temos hoje uma gerência que

atende com exclusividade a Assembléia Legislativa e foi uma expe-

riência trazida de outros órgãos. A PRODEMGE tem uma área de co-

mercialização constituída de alguns gerentes que atendem a grupos

de entidades mais ou menos homogêneas ou com particularidades den

tro do Estado, e essa experiência sugerimos que fosse estendida ao

Poder Legislativo, da mesma forma em que estamos sugerindo que

nas Assembléias seja criado um núcleo que se caracterize pela in-

formatização.

c) Estabelecimento de medidas que venham a minimizar os

custos do processamento de dados do Legislativo.



d) Utilização de recursos, de equipamentos e	sistemas

voltados para o usuário final.

EM P RESAS ESTADUAIS/PRODAS[N:

a) Assistência técnica de consultoria e treinamento para

instalação das unidades administrativas das Assembléias e para de

senvolvimento de sistemas.

b) Facilitação do acesso às informações contidas nos di-

versos bancos de dados do Poder Executivo, suposta a autorização

deste.

c) Assessoramento na elaboração do " P lano Diretor de In-

formática do Legislativo", que deverá cobrir as seguintes áreas:

- apoio aos Parlamentares;

- apoio administrativo e financeiro;

- informações e processos legislativos.

ASSEMBLÉIAS:

a) Criação de uma unidade administradora das necessida-

des de informática, a exemplo do que foi feito no Senado Federal

e nas Assembléias Legislativas de Minas Gerais, Paraná e Bahia.

Sugere-se, para estudos, a comparação das seguintes expe

riênc ias:

PRODASEN - estrutura de órgão supervisionado;

A.L. da BAHIA - estrutura de autarquia;

A.L. de MINAS GERAIS - Conselho de Informação e Pesquisa

a nível de Assessoria e presidido

por Deputado membro da Mesa Dire-

tora da Assembléia.

h) O Grupo manifestou também a sua preocupação com ou-

tros tópicos, relacionados com os temas de outras equipes. Em es-

pecial:

1) Viabilidade financeira do pr.cesso de informatização

do Legislativo, mediante provisão adequada de recursos orçamentá-

rios para investimento e custeio nesse campo.

2) Compatibilização e uniformização na estrutura e codi-

ficação das informações.

3) Compatibilidade de equipamentos e "software'.
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Corno eu disse, no princípio, as sugestões do Grupo	IV
acabaram se reduzindo basicamente em uno	o primeiro passo a ser
dado para que o orjoesso de informação legislativa seja agilizs-
do, será através de entendimento junto a essas três entidades:
AEP, Empresas EstaOuais e PRODASEN, para que o processo efetivo-
mente p-.sa	ser iniciado.

O SR. láBio MADIJRl IRA - em a palavra o representante do
terceiro grupo.

O SR. IFRNIINDO L.B. Pl() - Sou subdiretor Geral da As-

sembléia eqis1rtivo de São Paulo e, representando o Grupo III
VOU falar sLrs "Meca n ismos que jsse q urem a implantação de siste-
mas, estaduais de informação legislativa'.

A dinâmica dos trabalhos do nosso grupo se deu fundamen-
talmente a partir do relato das experiências que cado urna das \o-
senitrlélas tem vivido. Em razão disso, a preocupação que eu parti-
cularmente tive foi de colocar n esse relato as informações necos-
sárias, a fim de estruturar um relatório que desse conta do tema
que nos coube. Vou procurar resumir essa dinâmica toda. O grupo
manifestou algumas preocupações:

l J - O processo de informatização do Poder Legislativo e
a consequente criação de um sistema próprio de informação, apre-
senta indicadores de irreversibilidade e sua implementação se faz
urgente o inadiável. Urgente, visto que tem de reparar o desapa-
relhamentn técnico e humano que o caracteriza hoje, situação de-
correnlrr do esvaziamento a que o P oder foi submetido e que se
constituiu uma das premissas básicas psra a reprodução do regime
militar-autoritário que vigorou no país nas duas últimas décadas.
Inadiável, pois o enraizamento da democracia não pode prescindir
de um parlamento forte, que atue como um sistema de	contrapoder
e de fisca1izaço dos atos do Executivo. Sua eficiência operado
na] depende da agilidade de uma estrutura de suporte, no mínimo
rnt)derna.

2 - O Legislativo ensaia o despertar desse sono, ao mi
dar a luta para reconquistar o seu espaço de poder. Atravessa
urna fase de transição, onde a Informática se apresenta como fator
de inovação e, portanto, de ameaça ao que está estabelecido.
compreensível, assim, o surgimento de resistências, a exemplo de



qualquer organismo que produz anticorpos para expulsar um elemen-

to estranho.

3 - A assimilação da informática encontra outra barrei-

ra; a descontinuidade político-administrativa, que é uma marca

da dinâmica do poder Legislativo. Como este fator escapa dos me-

canismos de controle internos da instituição, na medida em que é

resultado de correlação de formas mais amplas, não se tem muita

possibilidade de calcular o que pode provocar em termos de, por

exemplo, redefinição dos objetivos políticos traçados anterlormen

te.

4 - Ora, a descontinuidade político-administrativa (ele

mento estrutural) associada ao despreparo técnico-funcional, à de

fasagem tecnológica e à situação de transição (aspectos conjuntu-

rais) podem comprometer significativamente a informatização do P0
der Legislativo.

- Como, então, superar as dificuldades conjunturais

(deficiências técnico-funcionais e situação de transição) e como

conviver com esse fator estrutural (a descontinuidade político -

administrativa), otimizando a irreversibilidade do processo de in

formatização? Esse é o desafio. A fim de tratar dele, concluiu-

se que cada uma das Assembléias Legislativas precisa elaborar um

plano diretor de informática, adequado à sua realidade esperífi-

ca. Quer dizer, concluiu-se que não existe possibilidade de se

formar um modelo único para o desenvolvimento do projeto de Infor

mática, mas é possível utilizar, como matéria prima, as experiên-

cias vividas por diversas entidades, delas retirando-se os acer-

tos, em função de peculiaridades próprias, para garantir a padro-

nização de procedimentos.

Do P lano Diretor de Informática, deverão constar, ooriga
toriamente:

- inventário dos nerviços objeto de automatização;

- prioridade dos serviços a serem automatizados, com ên-

fase na criação de bancos de dados de natureza sócio-

econômica, institucional e de apoio direto ao Deputado;

- cronograrna das ações a curto e médio prazos;

- alternativa de utilização de equipamentos a ser adota-

da (através das processadoras de dados locais ou a

criação de um Centro de P rocessamento de Dados próprio

com equipamentos adquiridos ou locados; utilização de

59



micro ou de computador de grande porte, podendo-se, em

qualquer hipótese, conjugar uma alternativa com outra);

- viabilização de um corpo técnico especializado e perma

nente, com mecanismos que propiciem a Sua constante re

ciciagem e a formação de novos especialistas, recruta-

dos entre os funcionários da própria Assembléia;

 

- mecanismos que assegurem o treinamento constante dos

usuários do sistema;

- mecanismos que assegurem o caráter sistêmico da infor-

mitização do poder;

- necessidade de distinguir, na estrutura orgânica da As

sembiéia, um espaço específico compatível com os moder

nos métodos de tratamento da informação;

- criação de um grupo gestor responsável pela operaciona

lização do sistema de informatização da Assembléia

composto de representantes das diversas demandas confi

guradas.

A implantação e o desenvolvimento da informática nu Le-

gislativo e o consequente processo de racionalização e moderniza-

ção de seus aparelhos não se esgotam no seu aspecto técnico-opera

cional. A sua viabilidade só se verificará a partir do momento em

que uma vontade política de fazê-lo adquirir as dimensões necess

rias para tanto.

O fortalecimento das organizações civis, vivido hoje no

Brasil, com a Nova República, força urna diminuição do poder hege-

rnôriico do Estado de controlá-las e, ao mesmo tempo, pressiona a

liberalização do regime político, aumentando as exigências sobre

o legislativo. O parlamento, em função dessas exigências, a isso

tem que responder e, para tanto, é indispensável agilizar-se a

máquina do poder.

Os parlamentares têm, na Informática, uma máquina podero

sa, para dar conta dessa demanda e, conscientes dos serviços pas-

síveis.de serem introduzidos por tais instrumentos, dariam o res-

paldo político ipa  de soprir trs rí'quisitos considerados co-

se n cia is:

- Recirsos orçamentários indispensáveis para a viabili

zação de estratégias de implantação;

2 - Garantia de continuidade de desenvolvimento de pro-
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gramas específicos, para satisfazer as necessidades diagnostica-

das;

3 - Consolidação da informatização, fortalecendo o órgão

por ela responsável, a ponto de, mantendo seu caráter sistêmico

permitir sua penetração nos vários setores da estrutura organiza-

cional, cristalizando procedimentos e desarticulando	resistên-

cias.

O Grupo III preparou também uma moção aos Presidentes

das Assembléias, cuja minuta será submetida ao Plenário no momen-

to oportuno.

Não sei se me fiz entender. Basicamente, o tratamento que

se deu ao assunto foi em função de aspectos considerados técnico-

operacionais, que dizem respeito à definição de um Plano Diretor

mas, por outro lado, considerou-se que a viabilização da informa-

tização do Poder Legislativo não pode prescindir, em hipótese al-

guma, de um respaldo político, dimensionado a ponto de atender a

esses três níveis de exigências.
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IV - D E 8 A T E

O SR. FABIO MADUREIRA - Gostaria que os relatores fizes-

sem parte da Mesa. Esclareço que eu e os relatores estamos aqui

também, para participar das discussões.

Sugeriria que as pessoas que se apresentassem para o de-

bate se ativessem ao veio da questão, sem pular de um assunto pa-

ra outro, para que tenhamos maior nexo em nossos documentos e pa-

ra que os anais reflitam, com uma certa lógica, o nosso raciocínio.

Pediria, ainda, a todos que, antes de iniciarem uma pergunta, se

identificassem, dando o nome, a origem e a instituição. A pala-

vra está livre.

O SR. SÉRGIO ROBERTO CORDEIRO - A minha questão é antes

uma preocupação. A respeito do tema do Grupo 2, se por acaso o

assunto não foi ventilado, faria a seguinte pergunta: com relação

ao sistema nacional de informação legislativa, entendo que ele de

va prever não só uma comunicação de bases de dados estaduais com

os de bases federais, como também de bases de dados estaduais com

outras bases de dados também estaduais. Com todas as dificulda-

des que temos encontrado na comunicação, gostaria de saber o que

se está passando com relação a esta rede nacional. Ainda sobre o

mesmo assunto, foi discutido o aspecto tecnológico. Uma das preo

cupações seria exatamente relativa à compatibilidade de equipamen

tos de "software" tanto básicos quanto aplicativos. Queria saber

o que existe em termos de futuras migrações. Sabe-se que o pro-

blema da obsolescência é uma coisa muito frequente. Não podemos

ficar aprisionados aos vários centros que farão parte desta rede

federal.

O SR. CLETO 301W STIVAL - Foram discutidos os aspectos

tecnológicos em duas situações. O posicionamento do PRODASEN foi

no sentido da compatibilidade dos equipamentos. Está sendo feito

um estudo sobre interfaces, que permitiriam a conexão de equipa-

mentos diferentes. Saímos de uma situação habitual, em que somen-

te os equipamentos da linha IBM estariam fazendo esta conexão. Os

estudos deverão ser concluídos ainda este ano.
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O 5H. MARCOS VINICIIJS GOUIARI GONZAGA - s equipamentos
não se re5trflqIl	Ipri)	t 1 irih,t IbM. 1 ivOiw)s UFT1J série de equi-
pamentos j4 ttomoloyaJus. Isso não seria impeditivo de que equi p a-
mentos de outra marca pudessem servir para a conexão, mas, no ca-
so de equipamentos não homologados, 1 tr í amos do fazer a lqur
tes no P000ASEN.

O SR. aTAVIO at MORAIS LISBOA - Coataria d' C,aTPIm	a:

esta perqurtt a reitt iv i 11 aço computador-computador. Em teritioc
de transferência de tecnuluqia , devemos enxergar esse tasunto em
dois níveis. No primeiro estéqio, é muito importante termos Iris-
trumentos padronizados, tanto a nível de pesquisa quanto a nível
de informática.

Atualmente, só a ligação do tipo IBM é possível mas, em
meados do próximo ano, com o quadro de processadores de comunica-
ção nacional, vai ser possível a conexão a qualquer tipo de mqui-
parnento, como o Burrouqhs.

O SR. CLETO .JDAD STIVAL - A primeira parte consiste	rim
saber como ser ia fel la a 1 iqaç;io entre Est atina. q uer- me paiecer
que, na situação atual, esta ligação de um Estadir cura outro é viii
vel, técnica ou economicamente. Essa ligação entre Estados seria
feita sempre via PRODASEN, pois, em função de características téc
nicas, é a única	usiveI	ri momorit(!.

O SR. SFRGI() RIJUERFO CORL)EIRO - Inicialmente, não consi-
dero isso praticaiiento uma buritaO cri 1, mas uma preocupação. En
tendo que um sistema nacional de informações legislativas preveja
essa comunicação inclus i ve Estado a Estado. Por isso disse que
deveria ser uma preocupação do grupo. Se o assunto não fui bastan
te explanado, deve permanecer conto uma preocupação futura. Era só
o que tinha a dizer.

O SR. CRIS1OVfl() ARAÚJO COSIA - O Grupo IV talvez riAr) te-
rrha entendido muito bem a qurtirr. Náu mencionou que tipo de con-
vênio seria feito na Assembléia: com a empresa de Processamento
de Dados, com a ABE P ? Ficou um pouco vago. Talvez eu não tenha
prestado suficiente atenção. Gostaria de saber qual foi a posição
do Grupo. Não sei se seria um convênio envolvendo todos	os ôr-
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gãos, ou um convênio isolado da Assembléia com o PRODASEN, com a

ABEP, com a empresa de processamento de dados.

O SR. MARCO ANTONIO SOARES - O nosso grupo entendeu, co-

mo disse, que poderíamos sintetizar todas as sugestões que foram

discutidas e aventadas em uma única. Não nos restringimos a um

convênio.

Gostaríamos, se possível, de que o convênio fosse entre

empresas que, de alguma forma, pudessem facilitar a introdução da

informática no Legislativo. A ABEP, por exemplo, através não só

da facilidade nos aplicativos das empresas estaduais que possam

ser utilizados nas Assembléias, como também na própria condução

do entendimento junto aos fornecedores tanto de equipamento quan-

to de "software", no sentido de que fossem facilitadas as condi-

ções de aquisição e asseguradas a assistência técnica e a manuten

ção cio equipamento. Entendemos que a ABE P , pela força que hoje tem

ce congregar cerca de 23 empresas estaduais de processamento de

dados, p oderia vir a ter condições de barganha com fabricantes e

fornecedores de equipamentos. As empresas estaduais de processa-

mento de dados poderão transferir ao Poder Legislativo toda a sua

experiência de atendimento ao Poder Executivo. No caso do PRODA-

SEN, já estamos atendendo o Poder Judiciário, sem nenhum tipo de

problema e sem quebra da independência do três Poderes. Sugeri-

mos que esse tipo de apoio das empresas estaduais se faça de ma-

neira diferente em diversos estágios. No primeiro estágio seria

um apoio amplo, no segundo criaria condições para que o Legisla-

tivo viesse a conduzir todo o processo. O PRODASEN hoje é a insti

tulção que p ossui o maior 11 know how" no atendimento ao Poder Le-

gislativo. Daí a sugestão de que, havendo condições, se faça um

entendimento a nível de convênios, associações e cartas de inten-

ção, com, as três entidades, num mesmo momento.

O SR. SERGIO ROBERTO CORDEIRO - Concordo inteiramente com

idéia, agora ficou claro. E um compromisso que deve ser firmado

entre as entidades - prestar ajuda ao Poder Legislativo para a

condução de sua atividade.

O SR. FERNANDO L.8. "IRRO - Gostaria de colocar uma dúvi

da que me surgiu u r e speito desse problema. Num momento, o Grupo
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IV sugeriu que a companhia de processamento de dados criasse urna

espécie de gerência própria para atendimento oxclusivo da Assem-

bléia Legislativa, coisa que, no meu modo de ver, é fundamental.

A partir daí vem uma complementação na sugestão, que eu não enten

di bem, que diz respeito à idéia de que a companhia deveria, de

alguma forma, se responsabilizar pelo atendimento das necessidades

específicas dos Deputados, da administração das finanças e da or-

ganização da informática dos legislativos. Éo que eu gostaria de

compreender melhor.

O SR. MARCO ANTONIO SOARES - Vou passar a palavra ao Sr.

Marcos VInicus, que Cc hone bem a forma corno o PROOASEN iniciou

a sua atividode e a estratégia utilizada por ele. Marcos está em

condições de prestar esclarecimentos.

O SR. MARCUS VINICIUS COUIIIRt CON/AGI\ - issa sugesto

partiu, realmente, da n:.sa própria exper i nc u. ORODASEN tem

uma área de atendimento direto ao usuário, onde o trabalho do

pessoal está bem definido, lemos gerentes de compras que traba-

lham na área legislativa, propriamente dita, na área administrati

va e no atendimento direto ao gabinete dos parlamentares e, como

essa é uma idéia que tem dado certo, nós a sugerimos, e o grupo

encampou a sugestão.

O SR. FERNANDO L.B. PIRRO - Só para complementar, a idéia

é a de que a própria companhia se especialize nas três áreas, ou

isso ficaria sob responsabilidade de um grupo gestor da próprio Os

sembléia?

O SR. MARCUS VINICIUS GOULART GON/AGA - irata-se apenas

de uma recomendação, já que temos tido sucesso com esse esquema.

Entendo que devam ser respeitadas as condições de cada Estado.

O SR. MARCO ANTONIO SOARES - A contrapartida da Assem-

bléia é indispensável. Na verdade, gostaríamos de que houvesse um

núcleo gerencial que, com o decorrer do tempo, fosse especializar

-se em assuntos legislativos, sendo transferido para o pessoal do

Poder, que entende de suas necessidades muito mais do que nós.
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O SR. FAB1O MADURLIRI - Apesar de não ser especialistade

informática, para mim fica muito claro que a questão da indepen-

dência não está na localização física dos equipamentos e, muito

menos, no fato de possuí-!os ou não. Estas questões podem estar

no bojo do problema da independência, do controle, mas o que é

determinante nesse controle é que as Assembléias Legislativas as-

segurem, no seu quadro funcional, um corpo técnico especializado

e permanente, que tenha condições de acompanhar e dominar a tecno

logia da informática.

Em Minas Gerais, alguns Deputados têm um medo muito gran

de quando se fala em colocar seus dados na PRODENGE. Eles pergun-

tam: "como é que eu teria esse sigilo assegurado na área da cam-

panha eleitoral?" E, por mais que você diga que existe um segre-

do, que existe uma chave, eles não se convencem. É a questão do

mito. Na realidade, tudo que ainda não conhecemos é mítico. Supon

do-se que as informações estejam na PRODEMGE se, apesar da chave

e de todos os recursos técnicos disponíveis para se assegurar o

devido sigilo e controle ao dono da informação, houver um vazamen

to desta, o que pode acontecer? Isso viria a configurar uma ação

política da instituição em questão, a PRODEMCE, mas, se a Assem-

bléia, nesse momento, tiver um corpo técnico suficientemente qua-

lificado, em todos os níveis de informática, ele simplesmente pe-

garia esses dados todos e jogaria em outro centro de computação

ou criaria seu próprio "bureau". Acredito que nem chegaremos a es

se tipo de problema, se tivermos o nosso próprio corpo técnico. O

que está por trás das casas políticas, dos políticos e dos fundo

nários é o despreparo, a falta de controle da situação. Podemos

ter a máquina aqui, mas, se não tivermos pessoal comprometido com

os fins dessa instituição, pessoal suficientemente qualificado pa

ra acompanhar, dominar e até, se possível, avançar em termos tec-

nológicos, de nada adianta. A máquina vai estar aqui, dependendo

de todo um corpo estranho para fazê-la funcionar. Não teremos con

trole sobre ela. Esse é um problema grave no relacionamento com

as processadoras de dados.

O SR. MARCO ANTÚNIO SOARES - Na realidade, todos esses

aspectos abordados por você foram discutidos pelo grupo, mas nós

nos ativemos ao tema que nos foi colocado para debate: "Mecanismos

que assegurem maior agilidade no relacionamento da instituição le
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gislativa com empresas de processamento de dados". lJrn deles seria

um Intercâmbio maior entre as empresas de processamento de dados,

que poderiam transferir sua experiência junto ao Poder Executivo,

para o Legislativo. Isso poderia se dar em fases distintas. P ri-

meiro, com o apoio maciço, para viabilizar o processo de maneira

mais rápida, como, por exemplo, a formação de um quadro técnlcoda

Assembléia, que pudesse dar sequência de maneira natural a esse

trabalho, com a instalação de equipamentos. Ainda assim, achamos

que as Assembléias, chegando a esse ponto de quase independência

para conduzir suas atividades, não poderiam ter o cordão umbili-

cal cortado, porque, em determinados momentos, as empresas pode-

riam dar-lhes ainda algum suporte.

Veja você, por exemplo, a questão de sigilo e segurança

de informação. O próprio PRODASEN relatou-nos problemas que ele

já teve, referentes a suspeitas de vazamento de informações de um

Deputado para outro, ou de um Senador para outro. Isso acorreu,

embora o Senado tenha entidades supervisionadas e quase que subor

dinadas a um mesmo Diretor. O Presidente do Conselho de Adminis-

tração do PRODASEN é o 42 Secretário do Senado Federal. Ainda as-

sim, em determinadas ocasiões, os Deputados acham que alguma in-

formação de gabinete pode ter vazado para outro.

A idéia básica seria que as empresas processadorasde

sem, no início da informática legislativa, um apoio mais efetivu,

no sentido de que a idéia se viabilizasse em tempo mais curto lu

que, talvez, outro mecanismo que pudesse ser devidamente conside-

rado.

O SR. FERNANDO L.B. PIRRO - Gostaria de resgatar	urna

preocupação que arcej no grupo, intimamente ligada a esta ques

tão. Com relação à resistência que a Assembléia apresenta, em re-

lação à informática, podemos verificar que ela se dá de duas for-

mas: existe a resistência da própria organização tio corpo funcio

nial, como também existe a dos Deputados. A desinformação destes,

em função, por exemplo, da questão do sigilo, é alguma coisa que

pode prejudicar o desenvolvimento do processo de	informatiza(,-:.

or outro lado, essa resistência pode transformar-se na-

quela outra questão que discutimos, que é a do apoio político. As

sim, é fundamental, para desencadear o processo, conquistar as li

deranças parlamentares, executando um trabalho de informação jun-



to aos Deputados e companhias de processamento de dados, que es-

tão no circuito de processo interno de informação para a Assem-

bléia, podendo dar contribuição no sentido de promover atividades

de esclarecimentos, porque, muitas vezes, a consciência do Deputa

do só se desperta para a questão da informática, quando ele passa

a vivenciar a utilização do equipamento. Entretanto, é muito difí

cii, em termos internos da Assembléia, possibilitar-se essa vivên

cia, a partir do momento em que não se tem uma equipe especializa

da. Esse suporte, a nível de esclarecimento de atividades que en-

volvam os Deputados e que despertem neles os interesses, poderia

ser fornecido pelas companhias.

O SR. MARCO ANTONIO SOARES - A respeito dessa experiên-

cia, acho que o Armando Grandioso poderia dizer alguma coisa.

O SR. ARMANDO DE JESUS GRANDIOSO - Nossa experiência no

relacionamento com a Assembléia tem-nos mostrado um lado de traba

lho que não pode seguir a mesma linha que adotamos com relação à

área do Poder Executivo. Isso é um detalhe importante, porque a

abordagem muda em função da própria mudança de Poder.

Sentimos uma preocupação muito grande, não só do Poder

Legislativo, dos seus usuários, como também dos usuários de pro-

cessamento de dados, de um modo geral. O pessoal dos bancos tem

preocupação com a área de segurança; o pessoal da área indus-

trial também, todos têm uma preocupação muito grande com o sigi-

lo. Fazer um trabalho como este, hoje, já é um processo de matura

ção que vem sendo realizado. E um trabalho de paciência. Como já

foi detectado por todos os grupos e colocado ontem, na abertura

dos trabalhos, o Poder Legislativo tem um processo, que está in-

fluindo nesses ambientes, hoje. Isto leva quem não é da área a

ficar preocupado em querer conhecer, com rapidez, o assunto e em

ter oportunidade de saber o que é aquilo, aquela caixa preta. Te-

mos proposto, insistentemente, a realização de palestras, de trei

namento mais específico, até mesmo individualizado, em termos de

Gabinete, em termos de parlamentar mesmo. Temos feito reuniões com

pessoas da Assembléia, para mostrar que tipo de cuidados devem ser

tomados, e com que tipo de coisas, teoricamente, não se deve preo

cupar. Já vimos fazendo isto de um modo geral. Sempre que a gen-

te está começando com funcionários novos, uma das primeiras per-
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guntas colocadas é com relação à segurança desses dados. E isto é

uma função nossa, de o tempo todo estarmos preocupados em ins-

truir o usuário, mostrar a ele o que é o computador, em que a In-

formática pode servir de apoio, e mais ainda, como que eia deve

ser usada. Estamos caminhando para tini ponto em que o usuário mes-

mo vai programar suas aplicações, na medida cai que já existem, e

estão à disposição aí a linguagem de alto nível e a linguagem pa-

ra os usuários. Eles têm acesso a esta linqua gem; o usuário faz

o curso na parte da manhã e passa a usar o conhecimento na parte

da tarde. Eí desta forma que estamos preocupados em fazer chegar

estes conhecimentos ao âmbito do Poder Legislativo. Temos adotado

esta prática no âmbito do Poder Executivo e também no do Judiciá-

rio. Nossa proposta tem sido esta, a de treinar os usuários, da

mesma forma como somos treinados, periodicamente, para a facil tua

de de programar máquinas novas que estão chegando, colocando à

disposição dos usuários este treinamento. ií uma forma de fazer com

que ele se sinta seguro e tenha condições de fazer um bom uso da

técnica.

O SR. GILBERTO M. DE SOUSA LIMA - Acho que é importante

destacar o testemunho do Alvaro flvares. Ele é da Assembléia Le-

gislativa do Rio Grande do Sul e, infelizmente, não pôde estar

presente aqui hoje. Mas ele ontem deu um testemunho muito interes

sante.

Com relação ao problema da segurança, por exemplo, rio

atendimento aos Deputados, quanto à privacidade deles, ela é man

tida. Lá a Assembléia está equipada, havendo, para cada Deputado,

um microcomputador com aplicações pessoais: contato de eleitores,

cabos eleitorais, enfim, todo esse a p oio pessoal. Gostaria de dei

xar claro o seguinte: rio processo de informatização do Legislati

vo, principalmente dessa Assembléia, pudemos destacar duas par-

tes: a aplicação pessoal de apoio ao Deputado e, também, de

apoio de matéria legislativa. A Assembléia já resolveu o problema

ou pelo menos está próxima disto.

0 SR. Gil MLS DE OLIVEIRA RODRIGUES - A opinião do Alvaro

é pessoal. Realmaorite, a Osenibleja implantou, há alguns meses, e

está desenvolvendo a utilização de microcomputadores para cada De

putado. Os cadastros ficaram em poder dos Deputados e o pessoal
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do equipamento vai manobrar como quiser as informações; mas, ex-

clusivamente, no que diz respeito a cadastro e informações pes-

soais de eleitores, cabos eleitorais. Neste aspecto, a informação

estaria restrita aos gabinetes dos Deputados, mas, nos outros as-

pectos que podem ser considerados pelo banco de dados, nós também

trabalhamos com a empresa estadual - PRQCERGS - e, relativamente a

esses últimos aspectos, não há restrições. Assim, neste aspecto

de sigilo de informações, ela está concernente com os microcompu-

tadores instalados nos gabinetes dos Deputados.

O SR. GILBERTO M. DE SOUSA LIMA - exatamente isto que

eu queria destacar: num processo de informatização de uma Assem-

bléia, podem-se destacar matérias que realmente sejam de sigilo

e outras que não o sejam, que podem ser levadas ao conhecimentopú

blico, tais como matérias legislativas, entre outras. Então,essas

matérias, a agenda dos Deputados, os cadastros de eleitores, pare

ce-me que isso estaria resolvido com a adoção de microcomputado-

res. O restante poderia ser atendido pela PROCERGS.

O SR. GILMES DE OLIVEIRA RODRIGUES - A PROCERGS tem tam-

bém terminais de computadores.

O SR. FABIO MADUREIRA - Eu tenho um certo receio quanto

à utilização de microcomputadores, já em uso em algumas Assem-

bléias, como no Rio Grande do Sul. Estamos às vésperas de um ano

eleitoral e, consequentemente, temos uma demanda política maior.

Não sei se com este aumento a solução do microcomputador não com-

prometeria de certa maneira o caráter sistêmico do sistema de in-

formações legislativas. A minha dúvida se prende ao fato de que

vivemos em Minas situação como esta, quando chegamos a ter lici-

tação pronta para aquisição de microcomputadores para os senhores

Deputados e depois verificamos que, sem a visão global das ques-

tões da Instituição, poderíamos estar avançando num primeiro mo-

mento, mas poderíamos, eio seguida, estar comprometendo a implanta

ção do sistema.

Gostaria que o representante do Rio Grande do Sul desse

o seu testemunho a este respeito.
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O SR. CILMES DE OLIVEIRA RODRIGUES - R experiência do

Rio Grande do Sul 4 nova neste sentido. Começamos há pouco tempo.

Tanto que a maioria dos gabinetes não estão com o funcionamento

dos microcomputadores a pleno exercício. Estão sendo desenvolvi-

dos pelos gabinetes programas interativos, que não exigem muito

de cada gabinete.

Agora, com respeito se vai dar certo ou não, no momento

nós não temos condições de saber.

O SR. FIBIO MADUREIRA - Esses microcomputadores que vo-

cês adquiriram poderão amanhã falar com a PROCERGS, com o PRODA-

SEN ?

O SR. GILMES DE OLIVEIRA RODRIGUES - Não há nada defini-

do neste ventido; no há nada planejado neste sentido. De momen-

to, seria exclusivamente de uso dos gabinetes dos Deputados, sem

acesso aos Bancos de Dados ou outros complementares de Banco de

Dados.

O SR. SÉRGIO ROBERTO CORDEIRO - No caso de São P aulo, es

tamos adotando uma situação smelhante à do Rio Grande do Sul. O

que está sendo planejado é a utilização de microcomputadores, se-

ja na parte administrativa da Assembléia, seja nos gabinetes dos

Senhores Deputados. E o que se tem em mente é que esses equipa-

mentos devem ser voltados para os bancos de dados estaduais e fe-

derais. O que queremos é a integração sistemática com a utiliza-

ção desses equipamentos.

Gostaria de fazer uma colocação com relação ao aspecto

do sigilo dessas informações. Acho que a adoção de microcomputado

res é uma solução bastante onerosa e eu diria que talvez não fos-

se a melhor. Quanto ao legislativo, é mais fácil dotá-lo de equi

pamentos próprios que mantenham as informações a uma curta dis-

tância do parlamentar. Mas talvez não seja a solução ideal. No

caso de São P aulo, ouvi dizer que o PRODASEN também atende ao se-

tor Judiciário. Neste caso de São Paulo, foi quebrada uma barrei-

ra muito forte com relação à segurança de informações no tocante

à distribuição de feitos. Os advogados aqui presentes sabem que

é uma coisa extremamente controvertida no âmbito do Judiciário. E

outra coisa é o controle dos antecedentes. Houve uma resistência
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muito forte em tirar esses dois tipos de atendimento do Judiciá-

rio e passar para o Executivo. Hoje já completamos cerca de dois

ou três anos deste atendimento sem o menor problema. É uma solu-

ção mais econômica, mas que depende mais da resistência do pes-

soal a esta passagem. A solução melhor é a preparação do pessoal

do Legislativo, inclusive a nível de Deputado, para perceber	o

que significa sigilo e segurança de informações.

Como solução intermediária, eu diria que o melhor seria

a adoção da lei do uso de informática.

O SR. FABIO MADUREIRA - No ano passado, o CINPE promoveu

um seminário cuja diSCUSSãO foi objeto de matéria do Boletim mdi

cador, distribuído para vocês. Deste Seminário, participou nosso

colega Sérgio, na época um dos diretores do PRODASEN. Ele colocou

a imagem de que um parlamentar pode ter um microcomputador em seu

gabinete onde ele coloca um disquete em um arquivo, contendo to-

das as suas informações. O Sérgio colocou aqui como esse disque-

te poderia ir para o gabinete vizinho, ser copiado e depois devol

vido. O problema de segurança e sigilo é muito mais complexo do

que as experiências mostram.

O SR. RENATO LIMA - Quanto a esta questão de sigilo e de

segurança do Deputado, eu trabalho mais na parte política e con-

fesso que não tenho grandes conhecimentos no campo da informática.

Mas quanto a essa questão de um disquete ser desviado, nós, no

Rio Grande do Sul, temos a convicção de que, no nosso caso, cria-

mos um cargo de confiança para quem operar esse microcomputador

que estará no gabinete do Deputado. Todas as informações contidas

neste disquete ficarão a cargo dessa pessoa. Quando o Deputado

chegar à Assembléia, ele levará essa pessoa para trabalhar no com

putador.

O SR. SÉRGIO ROBERTO CORDEIRO - Consequentemente, os dis

quetes devem ser bem guardados, para que não haja desvio e esta

será a única pessoa a ter acesso à informação. Acho que o Grupo 1

tentou elucidar essa situação pela questão política. Acredito que

esta tenha sido a maneira mais conveniente para que os deputados

se tranquilizassem quanto à questão de segurança de suas informa-

ções, porque existem vazamentos de informações neste campo e um
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Deputado pode ferir o sigilo rio outro e chegar a essas informa-

ções. Existiu dentro da Assembléia este problema, com pessoas re

cebendo informações e correspondência que seriam de urna outra, em

éooca de período eleitoral. p ortanto, achamos bom que fosse colo

cada esta questão, para que pudéssemos elucidar o que o Sr. Fábio

nos apresentou.

O SR. 1 ABIíI MADURI 1H11 - Realmente, acho que esses meca-

nismo de	uui 'i co in, ' uxantes . Mas, da mesma maneira que o

Deputado tem um elemento de confiança que cuida de seu arquivo

com todas as suas fichinhas, acredito que, quando se colocar o mi

cro aqui, ele terá também um elemento de total confiança. Inclusi

ve, poderíamos dizer que carregar aquele arquivo grande e copiar

as suas informações é humanamente impossível, enquanto que, no Cd

so dos disquetes, isto se torna muito fácil.

O SR. FERNANDO L.B. PIRRO - No meu modo de ver, devo di-

zer que no SOU especialista em informática, tenho experiência no

Legislativo, mas penso que o cargo de confiança, como mecanismo

de controle, é tio eficaz quanto rima chave dentro do equipamento.

0 SR. F1\RID LUIZ GUR1OS - Nós já ternos, na Assembléia

Leqislativa de írrr;, este sistema de endereçamento, como vocês

o chamam, ou mala direta, como nós o chamamos. A nossa primeira

preocupação foi com a segurança. Case tenhamos uma chave ou al-

guém de confiança, podemos concluir que dá no mesmo, porque a cha

ve sempre estará nas mãos de alguém subornável, portanto, isto

no funciona. Assim sendo, achamos que a segurança total no exis

te em nada. lemos que nos preocupar com uma segurança relativa

que deve ser a melhor possível. Estamos tendo uma experiência

há oito ou dez meses, com este sistema de micros do Rio Grande do

Sul e gostaríamos de dizer que, mesmo que esse disquete seja

copiado por outro Deputado ou simplesmente subtraído do gabinete

de algum Deputado, ele não será operacional. Pelo menos no nosso

sistema, no é. E isto pelo seguinte: cada Deputado tem um pro-

grama, um disquete personalizado, e sempre aparece seu nome na te

Ia. Temos ainda um código Oentro do programa, que é o mesmo era to

dos os registros do arquive. 5e, por acaso, você tirar um progra-

rna de uni Deputado e colocar no de outro, o computador pára e diz
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que o sistema não é compatível. Vamos dizer que você chame um pro

gramador e mande trocar. Isto também é relativo, pois o programa

está em linguagem técnica, tem que ser alguém muito especializado

para alterar este código.

Este é o nosso ponto de vista quanto à segurança. Mesmo

que alguém perca o disquete, e um outro o copie, ele não poderá

utilizar este programa, a não ser que consiga as duas partes do

quebra-cabeça: o programa e o arquivo. Aí, sim, terá sido um va-

zamento dentro do gabinete.

O SR. FERNANDO L.B. PIRRO Na verdade, a questão do so-

gurança é um foJso problema. A questão não está aí. Você pode

criar milhões de mecanismos de controle que podem ser burlados.

Nós temos a responsabilidade de sensibilizar os Deputados para es

ta questão. O problema não está na segurança em si. O importante

é sensibilizar os Deputados para que eles, conscientes da aplica-

ção do equipamento, façam uso dele.

Em São P aulo, nós encontramos a saída da utilização do

microcomputador, sempre pensando em termos de manutenção de uma

unidade, com grandes equipamentos da PRODESP e do PRODASEN. Éfun

damental usar o microcomputador para poder penetrar no nível dos

Deputados e garantir o seu respaldo. Talvez essa não seja a solu-

ção mais adequada, porque é muito onerosa, mas é a medida histori

camente possível. Temos que conquistar o apoio do parlamentar pa-

ra, depois, conquistar o do corpo administrativo. No caso do mi-

crocomputador, desde que responsavelmente planejada, no sentidode

manter a unidade sistêmica do projeto, é uma arma que talvez seja

eficaz neste momento.

O SR. FARID LUIZ GUERIOS - Os disquetes que contêm os

programas e os rquivcs ficam de responsabilidade do próprio Depu

tado. Nesse caso, ele sente uma corta segurança. Ele tem medo de

que os seus relatórios sejam desviados para outros gabinetes. A

segurança é relativa, mas o Deputado tem que saber que o seu dis-

quete não vai para outra pessoa e, se for, não será operaciona.li-

zado.

O SR. NELSON ALVES PEREIRA -- Nós somos leigos, completa-

mente, em matéria de informática, mas tenho a impressão de que o
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objetivo maior desse Seminário é de dotar a Assembléia de elemen-

tos que possloiiitem aos Srs. parlamentares desmoenhar com rreci

são u seu mandato nas questões legislativas.

A posição levantada quanto ao sigilo da questão indivi-

dual do parlamentar no endereçamento e arquivo de eleitores não

seria, dentro cia questão, o mais importante.

O SR. FARID lO!? GIJERIUS - Entendo que o Legislativo é

o :i;o ri informática, no sentido de agiu -

zar o processo legislativo. Os Deputados hoje não têm cunhecimen

te, por exemplo, de quantas leis existem que abordem temas releti

vos à educação, à segurança, à saúde. P arece-me que o PRDD5EW

foi criado sem vínculo direto com o Senado. E um órgo ligado ao

Senado e funciona cumu uma autarquia. E um órgão para prestar ser

viços não só ic, Senado, mas a todas as pessoas e instituições que

a ela recorram.

Entendo que o problema é complexo. O Legislativo tem que

se valer de quê? Tem que se valer da experiência. Somos leigos

no assunto, mas existem as companhias especializadas. O Estado dis

põe de companhias especializadas no assunto, com pessoal altamen-

te preparado nas, quanto teepo o Legislativo levará para adotar

um sistema dessa ordem? Quanto levará para preparar o pessoal e

dominar a tecnologia? se já estamos atrasados, e se a questão é

fazer a implantação em tempo recorde, entendo que a utilização das

companhias seria a melhor medida. Existe outro aspecto que é o

problema regional. Sajemos que, na área da Informática, a mão-de-

obra é muito bem remunerada e muito especializada. Levanu a se-

guinte questão: as assembléias criando dentro de seus quadros de

carreira os cargos de analista, programador, digitador, não esta-

riam esbarrando na questão funcional, em termos de fixação de sa

lários e venelmentos? Este é outro aspecto.

Ouvimos o depoimento do grupo da Assembléia Legislativa

do Rio Grande do Sul. Informaram-nos de que esse problema não

existe, porque os salários daquela Assembléia estão acima do mer-

cado. Mas, e com relação ao P iauí, Amazonas, Acre e outros esta-

aos menos favorecidos da União? Estarão em condições de acoinpa-

nilar esse tipo de valorização de mão--de-obra? Será que teremos

condições para formar e manter em nossos quadros esses funcioná-.

rios, quando eles tiverem ofertas com vencimentos superiores àquc
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les que ganham? Temos que analisar essa questão básica. E parece

que isto não está sendo feito aqui. Os poderes teriam que se va-

ler primordialmente das companhias de processamento de dados, por

que elas já dispõem de pessoal qualificado de toda uma estrutu

ra montada. As Assembléias teriam que dimensionar o trabalho deque

necessitam, criar depois pessoal especializado para, em última aná

use, saber o que comprar em termos de material. Não adiante fa-

zer compra de material e não saber como utilizar. As vezes é uma

compra de material completamente obsoleto. Acho que a compra do

material deverá ser o último objetivo. Assim, esta é a questão

que levanto, ou seja, um quadro, dentro dos Poderes, com salários

compatíveis para competir com o mercado, com a iniciativa priva-

da. Quero saber se o Legislativo tem condições de sustentar isto.

O SR. MARCO AN1ONIO SOARES - Suas colocações são bastan-

te interessantes. O nosso grupo chegou a este nível de detalhes.

Eu disse mesmo que o caminho mais rápido seria esse, ou seja, as

Assembléias usariam a experiência das empresas estaduais de pro-

cessamento de dados, no sentido de agilizarem a informatização.

Numa segunda fase, quando tivessem condições de se conduzir, não

deveria ser cortado o cordão umbilical com a empresa. Aliás, as

próprias empresas, em determinados momentos, enfrentam problemas

com a perda da mão-de-obra qualificada, num mercado ainda agressi

vo.

Acho que foram aspectos talvez não detalhados no relató-

rio final, mas exaustivamente debatidos, com relação à manutenção

de equipamento que garantirá a continuidade do trabalho Legislati

vo, nessa área de informação.

Nós selecionamos, seguindo a experiência do PRODASEN, as

três áreas. A primeira, com a intenção de criar a melhor estraté-

gia para sensibilizar as Assembléias para utilização da inf'ormáti

ca. Alguém já disse que existem parlamentares preocupados em se

informatizarem com relação a aspectos sócio-econômicos e informa-

ções sobre municípios que são seus redutos eleitorais. O mais im-

portante seria a aplicação da informação às atividades-fins. A in

formática viria dar informação aos Deputados para que eles apre-

sentassem seus projetos e acompanhassem sua tramitação, seja nas

Comissões, seja no P lenário. Assim, poderiam desenvolver suas ati

vidades de legisladores.
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O SR. FAlHO MI\D1JRE1R( - Com relação a esta análise, caue

is ttemunhO da nossa experiência. 0 CINPE, quando definiu a es-

tratégia de informatização do legislativo, o fez exatamente den-
tro desse entendimento de nossa defasageni, entendendo que o ideal

seria lançar mão de um centro computacional já implantado e fun-
cionando, para, através desta alavanca, criar condições de domí-

nio desta tecnologia dentro do Legislativo.
Quando digo isto, não quero dizer, de maneira	nsnhsrna,

que se deve elimnirmar o intercâmbio. Acho mesmo que a	informática

é urna ecrolcgia que veio para consolidar o intercâmbio humano.
E: impossível que uma instituição tenha um corpo que no iriteraja

(Lar Out'.Os instituições rongêflereS.

O CINFE também entendeu que o ideal seria iniciar-se	o

Processo de informatização com as iiiormaçÕes enquanto atividade-

fim. nssim, além de	manter o banco de cados da leqislaçã mi-

neira, atacaríamos a implantação dos discursos parlamentares ema
téria em tiaritação. Entretanto, poi pressões ;iolítisas, curiosa

mente administradas e alimentadas pela PRODEMGE, que considerava
mais estratégico iniciar-se pelo endereçamento parlamentar, a es-

tatógiu traçada pelo CIN P E iove que ser revista.

Eu, pessoalmente, na época, achava que não estávamos pie
p.rarJo', L&ro administrar a implantação do endereçamento, face i

complexidade política que ele envolve.
Isso, de certa maneira, retardou por demais o nosso avan

ço aqui em Minas.	Caso contrário, matéria em tramitação, discur-

sos, que eram os bancos de dados inicialmente escolhidos, esta-

riam funcionando. Não terras hoje nem o f , ridereçame n to funcionan-

do, nem os outros dois. Foi colocada a questão do sigilo, que es-

tamos tratando aqui, e também a questão de custos.
São outros detalhes que, dentro desta ordem de raciocí-

nio, aparecem. Acho interessante cnnsiderar, quanto ao Poder Le-
gislativo, que estamos vivendo um momento de trar.siçdo ria nessa
história recente, convivendo com estruturas partidárias fraquíssi

mas úu quase inexistentes. ;ssim, de repente, o tegislativo	tevd

que fazer o papel de infraestrutura partidária para os jolíticcS.
Vou colocar uma questão teórica: não sei se num regime

cíemocrãtico em pleno funcionamento, cora o Poder Legislativo	em
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pleno vigor, com uma sociedade civil pressionando esse Legislati-

vo, iríamos conseguir manter os endereçamentos de Deputados nas

Assembléias. Porque, de repente, você tem os Deputados eleitos,

com um instrumental enorme que os coloca frente ao outro do mesmo

partido, candidatos na próxima eleição, em situação de desigual-

dade. Historicamente esta é uma questão que ninguém tem condições

de responder aqui hoje. Por outros precedentes e indicadores, é

uma questão que vamos enfrentar também.

O SR. ARMANDO DE JESUS GRANDIOSO - Gostaria de colocar

uma questão para a gente refletir um pouco.

A medida que as Assembléias de cada estado e as empresas

estão, de certa forma, ligadas através de linhas de comunicação

de Estados, com o PRODASEN, teremos que pensar no aspecto do cus-

to ou do preço das linhas de comunicação de dados. Acho que isto

tende até a inviabilizar essa pretendida ligação. Essa dissemina-

ção de informações, através do PRODASEN, para todos os estados

pode-se inviabilizar em função dos custos.

Vou dar um exemplo real: a Assembléia de Minas está li-

gada ao PRODASEN há vários anos, através de uma linha, que está

tendo uma fatura de cerca de Cr$ 18 milhões, relativa ao mês de

outubro.

Isso para um único usuário, para a aplicação de um usuá-

rio para o outro, tem vários benefícios, que a justificam. Mas, em

um dado momento, em termos regionais, não é o problema mineiro

aqui, mas sim, de todos os outros estados, o que quase inviabili-

za determinadas implantações de serviços em função do custo desta

linha de comunicação de dados. O que a gente tem de conhecer é a

estrutura deste custo e discuti-Ia. Acho inviável um preço destes

em termos de realização e extensão desta informação para diver-

sos estados. Belo Horizonte e Brasília distam 750 quilômetros. Fa

ço idéia de quanto será o custo para o Acre e Rio Grande do Sul.

Estou colocando isto para reflexão e discussão sobre o assunto.

O SR. OTAVIO DE M. LISBOA - Gostaria de saber o tipo de

ligação que o PRODASEN pode oferecer, hoje, que poderia baratear

um pouco este custo. Um canal TRANSDATA é cobrado em função da

distância e, quando há poucos usuários neste canal, o custo é

muito alto. O PRODASEN pretende oferecer um tipo de ligação com

79



mini-escala que envolve tanto a distância quanto o tempo de utili

zação real. Até o número de três convênios, utilizar-se-ía a mini

escala. A partir daí, seria a utilização de um canal TRANSDATÍ\ e

o custo em Área de couca crnçentração iria baixar muito.

O SR. CRISIOVAO ARAÚJO COSTA - AI se falou em custo do

WNSDATA pura bel: Horizunte, em torno de 18 milhões de cruzei-

ros. Em 700 quilómetros, tenho conhecimento de um custo de 37,9 e

o custo para distância acima de 1.500 quilômetros ficaria em tor-

flC rJP 17 m11hbes iI,, crjire.

O SR. F11UIU MADUREIRA - Realmente, estou preocupado, por

qu• ram i / 1h+: em iubro, mas em junho e maio, estava em

torno de oito milhões.

O SR. FERNANDO L.B. PIRRO - Gostaria de ter mais um es-

clarecimento do Grupo 1, sobre uma coisa que ignoro. Quando o Cru

P0 1 sugeriu a participação de um representante da Assembléia Le-

gislativa na entidade que se responsabilizou pela política de In-

formática no Estado, eu gostaria de saber até que ponto essa par-

ticipação poderia ser proveitosa para a Assembléia Legislativa.

O SR. FáBIO MADUREIRA - Não sei se isto nasceu de um pac

toque nós propustn1us inicialmente para informatizar a Assemoléla

de Minas. Havia aquele problema da tripartite, que muitas Assem-

bléias conhecem e já assinaram, mas, justamente por ser um paco-

te, havia outras medidas.

A PRODEMGE de Minas é uma companhia de economia mista

vinculada à Administração e tem também um tipo de supervisão, que

é a Comissão de Política e Processamento de Dados do Estado, que

é presidida por um Secretário e tem como membro nato o Presiden-

te da PROOEMGE e três outros membros indicados pelo Governador do

Estado.

Na época, nós propusemos que, concomitantemente à assina

tura do Convênio, fosse providenciada a criação de um lugar nessa

Comissão para que a Assembléia, ali tendo um representante, pudes

se participar, não mais que participar; porque com um em cinco vo

cê não tem poder de decisão, mas, como Poder que é a Assembléia,

acreditamos que só pelo fato de você ter acesso, por	exemplo, à
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estrutura de custos da empresa e a algumas outras políticas e fi-

losofias que são definidas por essa Comissão, aumentaria a confi-

ança da Assembléia nesse relacionamento. Acredito que aumentaria

o grau de confiabilidade desse intercâmbio. Essa foi a providên-

cia que, depois, não foi politicamente viabilizada, e acho que

foi um dos fatores que ajudaram na não aceleração desse intercâm-

bio.

Além disso, naquela época estava-se cogitando criar em

Minas um Conselho de Informática ao qual teriam acesso todas as

instituições de informática que tivessem urna relação direta com a

questão. Nele, a Assembléia teria, como seu representante, o Pre

sidente da Comissão de Informática, que também seria criada na As

sembléia e que terminou não sendo criada. A idéia é que houvesse

um técnico da Assembléia, alguém do corpo funcional que pudesse

representar a Assembléia e, a nível do Conselho de Informática

houvesse um Deputado que, no caso, seria o P residente da Comissão

de Informática.

Nós acreditávamos que estes dois mecanismos institucio-

nais já minimizariam uma natural desconfiança de um poder relega-

do durante 20 anos e que agora, de repente, começa a usar a máqui

ria que o próprio Estado gestou neste período.

O SR. SÉRGIO ROBERTO CORDEIRO - Eu gostaria de comentar

o que se discutiu em termos do grupo e também a posição de São

Paulo com relação ao que nós denominamos Conselho Estadual de Pro

cessarnento de Dados, porque essa desconfiança não é privativa do

Poder Legislativo, do Judiciário ou do Executivo. O Executivo

por si só, não é um bloco monolítico, insisto. Nele existem des-

confianças internas. Esse Conselho Estadual de Processamento de

Dados funciona como órgão normatizador da política de processamemi

to de dados.

mais um órgão fiscalizador das atividades de processa-

mento de dados da Companhia Estadual de Processamento e de Autar-

quias ou empresas da administração indireta que não estejam liga-

das à Companhia Estadual de processamento.

O que acontece é que esse Conselho Estadual de Processa-

mento de Dados entra no mérito de cada serviço que a PRODESP pres

ta. Cada proposta de serviço tem que ser aprovada pelo Conselho

que entra no mérito da solução técnica e no mérito dos preços en-
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volvidos. Quando se sugeriu a participação da Assembléia neste

Conselho, foi mais no sentido de se quebrar tJm pouquinho dessa

desconfiança que existe. E o simples fato de você saber que está

sendo vigiado, não importa se For João, Pedro ou Manoel. As coi-

sas têm que caminhar por urna política pré-definida.

O SR. FABIO MADUR[[RA - A questão dos cutos precisa Fi-

car um POUCO mais clara e queria direcionar a minha visão. Um dOs

entraves no relacionamento com as processador-as de dados é a ad-

ininisiraçãu dessa questão do custo. E óbvio que a admini3tração

disso tem a ver com os outros mecanismos sobre os quais já fala-

mos e que não foram viabilizados. O custo de computação em si as-

susta o pessoal não familiarizado com a questão. Entendo que deve

ríamos sensibilizar a classe política no sentido de considerar o

custo na sua dimensão econômica e social e não o custo da implan-

tação.

Vou dar um palpite e peço aos técnicos que me corrijam,

se necessário. Tenho a impressão de que o custo da informática, a

longo prazo, tende a se minimizar. Hoje, o que temos na sociedade

são vários setores de informação isolados, com fronteiras bem de-

limitadas e com duplicidade de recursos. Tenho a impressão de que

a tendência natural da lógica da informática é a de que esses que

tos irão sendo extintos e se intercambiando naturalmente, evitan-

do-se, assim, a duplicação de recursos e de esforços. A tecnologia

da Informática vem para minimizar o custo. Caso contrário, a pró-

pria economia se encarregaria de não viabilizá-lo. Se a informóti

co aumentasse os custos de um Banco, eles não a estariam utilizon

do.

Nós estamos defasados vinte anos. Se estivéssemo. "pari

passo' nesse processo, a questão seria mais tranquila, lemos que

ter consciência disso para fazer o trabalho de sensibilização das

Assembléias.

O 5H. IVAN SOARES DE OLIVEIRA - Gostaria de saber -e o

custo que os ToL-gi e - ~t-io discutindo etá associado ao custo com

as processadoras de dados. Li sobre isso nos relatórios que abor

dam a necessidade de criar um mecanismo que minimize, para o Le-

gislativo, os custos de implantação do processamento de dados.
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Acho salutar essa preocupação, porque, como o Fábio acabou de di-

zer, um custo muito alto acabaria por inviabilizar o processo de

informatização das Casas Legislativas. Isto, principalmente, se

considerarmos que, nos Legislativos, como em outros poderes e ins

tituições, existem pessoas não muito sensíveis ao processo de in-

formatização. Minas já viveu essa situação e acho que outros Esta

dos venham a vivê-la. E que as pessoas que estão contrárias ao

processo de implantação de informatização, utilizam, de forma mui

to perspicaz, a desculpa dos custos. E fácil convencer o adminis-

trador público, tendo em vista a escassez de recursos, que, num

projeto de informatização, os custos são exorbitantes. Até certo

ponto, os argumentos estão certos porque, pelo menos aqui em Mi-

nas, a PRODEMGE, como outros órgãos públicos, corrige os seus cus-

tos pela variação da ORTN, e o governo, de um modo geral, corrige

o orçamento público com um índice bem menor. A margem de expansão

orçamentária para 1986 foi de 194%, enquanto os custos das entida

des subiram cerca de 300%. Os altos custos de informatização criam

um problema:dão um argumento para os adversários do processo: Não

sei se seria possível, na tentativa de "vender melhor o peixe"

as processadoras estaduais investirem no Legislativo. Acho que a

informática é tão necessária que, uma vez implantado o sistema

ele é irreversível, por mais caro que fique amanhã, a entidade

vai querer se beneficiar sempre do sistema.

Acho que seria da maior importância essa minimização dos

custos e nisso quero publicamente externar, não diria mágoa, mas

a percepção de que, para mim, quem vem segurando, na PRODEMGE, os

custos a nível de mercado para a Assembléia, é o escalão interme-

diário. Por definição do Presidente da PRODEMCE, o custo para a

Assembléia é o menor possível, mas na hora que chega aos departa-

mentos intermediários, os preços deixam de ser 'apolíticos" para

serem de mercado. O P residente, por ser filho de político e mui-

to sensível à realidade do Legislativo, mostrou-se sempre sensí-

vel. Mas, na prática, a Assembléia e a PROOEMGE ainda não chega-

ram a uma solução satisfatória.

Acho que não é através da Assembléia que a PRODEMGE vai

remunerar seus investimentos com equipamentos. A Assembléia , em

contrapartida, brigaria com o Executivo para ampliar as dotações

da PRODEMCE para ela comprar equipamentos novos. Entendo que, a

partir deste seminário, novos horizontes de entendimento se abram.
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O SR. t3ARELETT JAMES NE - Nós viemos aqui para apren-

der. 1 Assemhlia do Riu enqatlnhando em relação à infurrnáti

ca. Foi levantado o problema de que o gasto seria uru dos fatores

que pesariam para o orçamento dos Deputados. No Rio, nós temos se

tenta Deputados e eu queria aproveitar o pessoal da	Assembléia,

que tem mais vivência, para que nos desse um meio para que pudés-

semos levar ao Rio de Janeiro, a mim e aos meus três	companhei-

ros, meios para tentar convencer os setenta Deputados da importàn

cia da informática na Assembléia. P eço a experiência de alguém que

á vivenciou isso.

O SR. JOAO VIEIRA DE ANDRADE - Este problema foi coloca-

da em nosso grupo e nós o vivenciamos a curto prazo, ou seja, nós

partimos para a tendência de se colocar toda a Assembléia no se-
tor Informático. Qual a primeira atitude a tomar? Em primeiro lu
gar, colocamos todas as dúvidas quanto à possibilidade de ser oem
utilizado nu não, discutimos também quanto à quebra de sigilo.
Aí, nós negociamos, em primeiro lugar, o custo, sendo que no iní-
cio foi pedido um preço muito alto, posteriormente minimizado.
Mesmo antes, encontramos empresas particulares que fariam o mesmo

serviço por custo menor, porque as empresas de Estado têm sempre
custo elevado, por questão de influência política. Então, parti-
mos da premissa de que não poderíamos chegar e colocar um computa

dor e começar a traaalhar. Seria necessário montarmos um plano de
organização dessa sistemática. Foi contratada uma empresa a	que

chamamos de P 11. Esta empresa, em conjunto com a empresa do Esta
do, ia-nos dar o assessoramento. Colocamos à disposição	alguns

analistas de sistema para analisar este P11, porque ela já pode

influenciar, no relatório final, suas contas. Se você vai comprar
urna máquina, é preciso saber o que seria melhor, uma máquina gran
de, média ou pequena. Você fica nesta dúvida, que é angustiante.

Há o problema de custo. E, também, como comprar? Diretamente ?
Você tem dúvida. Há também o problema do sigilo. Tentamos resolvê
-los contratando uma empresa e colocando analistas para ajudar a
Assembléia. A empresa do Estado vai entrar com parte; por exemplo

a ligação entre a Assembléia e o PRODASEN seria feita através da

nossa empresa do Estado.
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Os demais serviços, no caso administrativo, seriam execu
Lados através da própria Assembléia, independentemente do caso da

CEPROMA1. Esses sistemas utilizados por nós serão colocados, de
acordo com convênios, à disposição do PRODASEN e também de outros
Estados, para repasse das informações.

A maneira de minorar os custos é justamente através de
inLercâmbios. Esse intercâmbio vai-se dar em nível maior e também

vai aliviar um pouco a empresa do Estado, com o minoramento doscus
tos. O custo maior, no caso da Assembléia, é justamente porque há
interferência do Estado dentro da CEPROMAT. urna coisa de pagar
para ver. E tudo isto é repassado para nós. A conclusão a que che
gamos é que o custo da CEPROMAT é cinco vezes maior que o Custo

que contratamos. Se os custos já são elevados na área da informá-
tica, imaginem os Srs. que pagar um custo quatro vezes maior tor-
na inviável qualquer sistema.

Temos alguns Deputados que já trabalham com micro e é
importante o problema da linguagem de alto nível, citado pelo Ar-
mando, porque dificilmente uma linguagem é aceita quando se asse-
melha a um código de agente de FBI. Quando se passa para uma lin-
guagem de alto nível, conseguimos jogar e entender mais facilmen-
te. Esta colocação de linguagem de alto nível se pretende utili-
zar em Mato Grosso, se for possível. Neste momento, contamos com
a CEPROMAT, que é a empresa estadual e contém o banco de	dados
e o próprio sistema de informática da Assembléia será	adquirido
com a finalidade de utilização legislativa e apoio parlamentar.

O SR. MARCUS VINICIUS GOULART GONZAGA - Gostaria de res-
ponder ao representante da Assembléia do Rio de Janeiro, em nome
do PRODASEN, colocando-nos à disposição para uma eventual apresen
tação e para a transmissão de experiência nossa do Congresso para
os parlamentares ou para os dirigentes dessa Assembléia, para aber

tura de condições, a fim de que vocês tenham facilidade na implan
tação de um sistema de processamento de dados.

O SR. MARCELO COMES LÍ\FAVETTE - Gostaríamos de externar
o nosso perisamerio, embora sejamos leigos em matéria de informáti
ca, e a nossa oresença aqui se prenda ao fato de estarmos interes
sados em introduzir o sistema de informática na Assembléia Legis-
lativa de Pernamouco. Temos como intermediário o CETEPE, órgão de
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comiutaço de Pernambuco e temos tamoém convênios assinados com o

Senado Federal. Devemos entrar em operação no mês de novembro. Eu

tenho a impressão de que as Assembléias de Pernambuco, da Paraí-

ba, Rio Grande do Morte e Ceará, através da interligação dos ter-

minais do PRODASEN, irão ter incremento de interesses nessa área

da informática. Depois de instalados os terminais do PRODASEN, as

Assembléias deverão desenvolver um trabalho melhor. A Assembléia

de Pernambuco tem dez comissões técnicas, lima delas é a de Ciên-

cia e Tecnologia. Lá nós usamos o CETEPE. A Assembléia, quando pre

cisa de algum assessoramento, procura o CETEPE, que é um órgão do

Executivo, mas que tem um ~)om relacionamento com a Assembléia. O

CETE P apenas ajuda. Amanhã, a Assembléia pode ficar independente

e ter o seu próprio computador, mas o ponto principal para partir

para isso é o PPODPISEN. O problema maior é o de verbas para o or-

çamento. Tenho a certeza de que a presença do PRODAs[:N em Recife

vai fazer com que haja uma maior dinamização. A Mesa Diretora e

os Deputados tomarão conhecimento da impnrt;rlcia do PRODASEN e,

com isto, a Assembléia vai procurar desenvolver urna tecnologia pró

pria. Inclusive na Casa já existem alguns servidores que possuem

o curso de informática. Vamos fazer com que este pessoal entre pa

ra a nossa área. Em Pernambuco, temos dois Deputados que já foram

Senadores e que conhecem todo esse processo do PRODASEN. Eu mos-

trei a necessidade do apoio ao parlamentar e da dinâmica do Le-

gislativo. Essas eram as partes onde eu via a informática mais

necessária à Assembléia. Eu sirvo na Assembléia de Recite há mais
de vinte anos, ocupando vários cargos.

O SR. FERNANDO L.8. PIRRO - Eu só queria fazer um alerta

sobre um dado que eu acabei de confirmar: é que, em São Paulo, o

terminal do PRODASEN já existe desde 1974. Só há dois anos e

meio, mais ou menos, é que a questão da informática começou a

existir na Assembléia. Isto é só um alerta, porque tirando este

período todo em que a Assembléia dispõe do PRODASEN, os Deputados

nunca o utilizaram. É fundamental um trabalho de sensibilizaço.

A simples Instalação no garante que o equipamento seja utiliza-

do. Ele é fundamental, é o ponto de partida, mas é importante fa-

zer um traoalho de base, e o PRODASEN tem condições de estimular

este tipo de coisa.
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O SR. MARCELO COMES LAFAYETTE - Eu, inclusive, conversa-

va com o pessoal do Cearú e do Rio Grande do Norte e comentávamos

sobre como aproveitar o cabo do terminal para todo o Nordeste

talvez diminuindo os custos.

O SR. HAMIL1ON DE A. BACELAR - No caso das Assembléias

que estão no início ou na estaca zero, a experiência é não se

preocupar apenas com a parte de informática mas, também, com a

parte de pesquisa, porque só convencemos o Deputado quando este

está "no sufoco', precisando de alguma pesquisa para resolver o

problema de seu projeto, e nós chegamos com a pesquisa pronta. Is

to convence. Portanto, é um trabalho persistente, como diz o cole

ga de São Paulo. Nós, da Bahia, estamos ligados ao PROOPSEN desde

1975. p arece-me que o passo inicial seria a ligação com o PRODA-

SEN e, a partir daí, iriam fazendo um trabalho de base para con-

vencer todos os Deputados da Casa.

Acredito ser esta a ação fundamental para aqueles que que

rem começar.

O SR. RICARDO SAMICO - Gostaria de fazer aqui algumas co

locações. A primeira, com relação ao Custo numa empresa pública

de processamento de dados, que se deve, basicamente, a dois aspec

tos: o primeiro é que a empresa pública não tem dot ação orçarnenté

ria do Estado e vive da prestação de serviços, na área de informá

tica. O segundo é que nossos equipamentos são reajustados em O.R.

T.N. Então, este cálculo de custo tem que levar em consideração

este aspecto.

Existe, neste caso, um fator que deve ser colocado e que

é a relação de comparação entre o custo da empresa estadual de

processamento de dados e o custo das demais em vigor. No caso da

prestação de serviços, as empresas lidam com pessoas que fazem "bi

cos". Então, não pagam os encargos sociais a este pessoal que, de

maneira geral, está vinculado a um outro emprego e não vive desta

prestação de serviço. Portanto, se tirarmos os encargos sociais

que recaem sobre as empresas públicas, este custo é bem menor do

que seria cobrado por nós. Teoricamente, aí está a causa do alto

custo das empresas estaduais de processamento de dados. Esta a

explicação que gostaria de dar ao pessoal de Mato Grosso. Temos

que levar em conta que este pessoal já tem vínculo empregatício
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com outras empresas. A garantia do sistema e a manutenção ficam

comprometidas. O custo pode ser mais baixo mas, quanto à unidade

de serviço, ficamos realmente na dúvida.

Gostaria ainda de fazer aqui uma colocação de um tema

bastante polêmico, que é a Informatização do Legislativo passan-

do, necessariamente, por uma decisão política do Executivo. Quan-

do falamos nesta informatização, devemos lembrar qúe os recursos

virão do Executivo e isto precisa ser muito bem analisado, O Le-

gislativo tem uma certa independência, mas necessita de recursos

do Executivo. Acredito que aí exista o problema da integração quan

to ao orçamento e que provavelmente será analisado pelos Conse-

lhos Estaduais de Informática que, na sua maioria, não permitirão

que as Assembléias tenham equipamentos de grande porte instalados

em sua sede. Terá, portanto, que existir essa integração e	esse

assunto foi amplamente discutido em nosso grupo. As várias empre-

sas terão que fazer um contrato, um convênio ou alguma forma de

cooperação. P roporia, como sugestão, que no II ENOAL fosse apre-

sentado um plano de informatizaçu do Legislativo, onde constas-

sem quais os sistemas prioritários, a questão do custo, a	ques-

tão do prazo e como viabilizar isto financeiramente.	A maioria

das Assembléias não têm recursos para viabilizar a informatiza-

ção. leremos que saber quais as fontes de orçamento que podería-

mos ter para desenvolver um projeto destes. 5 necessário que ve-

nha de algum setor, de modo a possibilitar este programa,	senão

iremos produzir papéis e mais papéis E' nada será levado à frente.

A decisão de informatizar o Legislativo passa obrigato-

riamente pelo Poder Executivo, e isso tem que ser levado em conta.

Para a solução desta questão financeira, tem que ser apresentado

uma proposta, um plano, no seu caráter geral, especificado em ca-

da Estado, com as suas carac1erístics.

O SR. GiLBERtO H. DE SOUSA LIMA - Respondendo às coloca-

ções do Ivn e tentando complementar siguma coisa que já foi di-

ta, gostaria de lar uma visão pessoal da coisa. Indiscutivelmente,

as Companhias Estaduais de Processamento de Dados, em especial,

são meia relapsas, com relação ao marketing que deveriam ter de-

senvolvido ao longo de todos esses anos e não o fizeram.

De uma maneira geral, conforme pude observar, não é	só

a PRODEMGE que é ineficiente na sua comercialização. As	outras
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companhias também têm dificuldades nesse setor. E quando a ques-

tão é colocada dentro de um confronto entre as companhias esta-

duais e os birôs privados, não se pode esquecer do mais importan-

te, que são os estágios da comercialização. As empresas estaduais

colocam os seus orçamentos de uma maneira muito clara, dizendo:

- nós vamos gastar isso. Os birôs, que têm que enfrentar o merca-

do em outro contexto, já desenvolvido num estághi mais sofistica-

do, podem oferecer maiores detalhes.

Gostaria de exemplificar com algo que suscita muitas dú-

vidas. Trata-se do aspecto do desenvolvimento, a cobrança do de-

senvolvimento de uma aplicaço. Via de regra, as companhias esta-

duais cobram, à vista, 100 ou 80 ou 70% do desenvolvimento de uma

aplicação.

Os birôs não cobram o desenvolvimento, mas incluem o seu

preço de outra forma. Eles jogam um componente na formação do pre

ço, de modo a recuperar as despesas com desenvolvimento e muito

mais. Toda vez que você rodar um sistema de contabilidade, em ca-

da lançamento se inclui aquele componente. Se o componente ficar

dez anos rodando, você o paga durante dez anos. Se a companhia es

tadual cobrou 10% do desenvolvimento, o birô cobrou 500% ao longo

desse período ! Esta é uma estratégia que a companhia estadual

poderia usar, evitando críticas, como acontece regularmente.

O birô não cobra aparentemente, mas cobra de outra for-

ma. A culpa não é do nosso usuário pela sua resposta. A culpa

maior é da Companhia de P rocessamento de Dados que não desenvol-

veu a sua área comercial, a ponto de transformar o seu cliente po

tencial em seu parceiro.

Então gostaria de deixar claro que as coisas não são co-

mo parecem ser. Atrás disto tudo há outras coisas também.

O SR. JO1O VIEIRA DE ANDRADE - Quando a Assembléia do Ma

to Grosso partiu para a consideração dos custos, principalmente

no caso dos birôs, entendemos que não nos cabe julgar os custos

e, sim, optar pelo menor custo e com o melhor rendimento possí-

vel. Foi feita uma análise criteriosa pelos auditores junto às em

presas que iriam oferecer seus serviços, soôre sua idoneidade e

serviços prestados. Não podemos colocar em dúvida a capacidade de

realização dos serviços prestados pelo Estado. Isso não foi fei-

to. Os auditores emitiram um parecer sobre as empresas. Não nos
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interessa que o órgão Legislativo repasse recursos do Estado para

empresas particulares, quando poderíamos repassá-los para empre-

sas públicas. O negócio ficaria em casa mesmo. Se a empresa públi

ca no consegue concorrer no mercado, como no caso dos birós, é

um problema que compete a ela decidir e resolver. Tentamos ape-

nas ajudar. Como? Faz-se um contrato. Esse custo tem que ser re-

partido. As Assembléias devem ficar limitadas ao órgão de proces-

samento de dados. No podemos discutir custos porque eles já fo-

ram programados. Então contratamos uma empresa particular que faz

o serviço por muito monos. Quando fazemos um contrato, fazemos

uma previsão de tudo. O contrato no é feito entre o leigo e o

técnico. Possuímos esse pessoal de análise de sistema, que viveu

esse sistema. Fazemos um contrato de modo que os custos se mante-

nham os mesmos. E fizemos isso para proteger o capital. Temos in-

teresso em que as Assembléias cresçam neste aspecto.

O SR. FUIO MADUREIRA - Quero passar uma experiência de

Minas e tentar falar ) I qo a respeito daquilo que o Ivan colocou

na nossa experiência com a PRODEMGE. O pessoal do Rio de Janeiro

perguntou como agir. Cada Estado tem sua própria experiência, tem

sua peculiaridade. Nesse momento de transição, o Legislativo terá

que lançar mo de várias medidas. Dentro desse raciocínio e pela

experiência que vivemos em Minas, afirmo que a Assembléia ficou

despreparada nesses últimos vinte anos, como também as empresas

de processamento de dados ficaram despreparadas para se relaciona

rem com o Legislativo. r uma questão política que tem que ser res

gatada. No caso específico de Minas, se a PRODEMCE, enquanto ins-

tituição, tivesse tido o preparo suficiente para administrar es-

sa questão do custo de maneira política, já estaríamos informati-

zados. No é culpa de ninguém, mas do ranço autoritário que produ

ziu esse despreparo. Se, no momento em que as coisas foram pos-

tas, a °RODEMGE resolvesse informatizar o Legislativo, já tería-

mos chegado lá. Mas a coisa no foi resolvida. Faço uma sugestão

ao pessoal do Rio para que use, além da empresa, a experiência de

Minas.

O processador de dados tem de nos ajudar a quebrar as re

sistências internas a mudanças. Tem de agir politicamente na ques

to do custo, caso contrário, em vez de ajudar, pode atrapalhar.
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O SR. GILBERTO MARTINS VELOSO - O Fábio colocou bem a

questão das dificuldades que temos. É o mesmo problema que atin-

giu o desempenho dos Deputados nesse período de vinte anos, sem

nenhum avanço na área da inr'ormática, mas as companhias também

não avançaram em relação ao Legislativo. O nosso PRODERJ tem seu

plano diretor para informatizar o Legislativo, mas sentimos muita

dificuldade para fazer a implantação nessa área. Eles já têm pron

ta toda, uma sistemática. Fico, portanto, feliz com esse ofereci-

mento do PRODASEN em nos assessorar. Esse deve ser um trabalho da

companhia, das Assembléias e do PRODASEN. O PRODASEN já tem gran-

de experiência.

No Rio de Janeiro, estamos com esse problema de sensibi-

lizar os políticos. Nossa Mesa Diretora está interessada em im-

plantar o sistema no próximo ano. A barreira orçamentária já foi

resolvida. Já temos dotação suficiente para fazer esse projeto no

ano que vem.

Uni colega colocou muito bem que o custo vem indireto do

Executivo. Isso é verdade, mas se a administração da Assembléia

quiser fazer a implantação, reservará recursos para esse fim.

rara finalizar, quero repetir a necessidade do assessora

mento direto do PRODÇ%SEN no que diz respeito à parte tecnológica,

na qual já está bastante experimentado.

O SR. FERNANDO L.B. PIRRO - O que se verifica em relação

aos custos é a necessidade de fazer com que o Legislativo recupe-

re suas prerrogativas, seus instrumentos, sua autonomia financei-

ra. Essa é uma luta essencial. A Assembléia de São Paulo já con-

quistou essa autonomia. Em vista da aprovação de uma Emenda, hoje

a Assembléia de São Paulo tem 1,1% da quota-parte do 1CM. Nesse

sentido, agora, a Assembléia de São Paulo não precisa mais pedir

esmola para o Poder Executivo, apesar de eu estar plenamente de

acordo que, no fundo, o dinheiro vem do mesmo lugar: do bolso do

contribuinte. Agora o esforço deve estar voltado no sentido de ra

cionalizar a aplicação desses recursos que saem dos nossos bolsos.

No caso de São P aulo, a Assembléia se libertou da depen-

dência financeira do Executivo, mas acho que isso não significa

que o dinheiro é dele: ele é nosso.
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Assim, a questão que inclusive foi colocada, ou seja, a

questão financeira do orçamento, também deve ser objeto das nos-

sas preocupações: a luta do Legislativo para se libertar em ter-

mos financeiros do Poder Executivo. Se não me engano, isso foi ob

jeto de debate do ENDAL e de lá saiu uma moção. Essa luta no é

só dos Deputados, é de todos nós. Devemos encaminhá-la.

O SR. NE1SON ALVES PEREIRA - Quanto à questão feita pelo

colega de São Paulo, relativa à importância que o Parlamentar dá

à informática, parece que, ao convênio firmado com o PRODASEN

desde 64, não foi dado o devido valor.

Mas eu acho que, nesse aspecto, o valor do convênio está

justamente na assessoria política do parlamentar, porque o parla-

mentar é uni leigo. Ele precisa contar com uma assessoria política

ou a Assembléia tem que dispor de um organismo para oferecer ao

Parlamentar, no hora exata, os elemento de que ele necessita. AÍ

sim, vamos demonstrar a Importância de um banco de dados.

A coisa deve funcionar nesses termos, com a pesquisa a

que o colega da Bahia se referiu, porque não só na área estadual

o banco de dados é importante. O P arlamentar pode muito bem, atra

vês de sua assessoria, demonstrar para os vereadores dos municí-

pios de sua região, trabalhos de orientação em termos de legisla-

ção federal e obter aspectos municipais, trabalhos ligados à área

federal que vão valorizar o relacionamento dele, Deputado Esta-

dual, com o Deputado Federal da sua órea. A maior importância na

implantação do banco de dados, no convênio com o PRODASEN, está

justamente na assessoria, porque o Deputado é um leigo. Há o caso

também do Deputado no primeiro ano de legislatura, que desconhece

ainda o serviço. Ele precisa de uma assessoria para lhe oferecer,

na hora certa, os elementos, os dados e pesquisas de que necessi-

ta. Essa é a importância.

O SR. F1BIO MADUREIRA (Coordenador dos debates) - Quere-

mos dizer que o Fernando colocou bem: não basta o terminal. Na ea

periência de Minas, temos que o terminal é e deve ser um instru-

mento do PRODASEN . f e deve cont 1 tu j um no t rument o Oe aens j o i

li 20 Ç tO

92



O caso de Minas é transparente. Implantamos em 78 e, a

partir daí, começamos a avançar. Não podemos nos esquecer dele, e

quero resgatar o discurso do Deputado José Maria Chaves: durante

todo esse período era interessante para o Legislativo não ter in-

formação, porque, com a informação na mão, você tem que escalonar

o poder. Um poder contactado tem que saber das coisas. De agora

em diante, vão exigir de nós, do corpo funcional, informações a

todo momento.

O SR. FARIO LUIZ GURIOS - Complementando nosso colega

do Rio Grande do Sul, acho que ele tem toda razão. O problema fun

dainental está na assessoria do gabinete do Deputado. É claro que

toda Assemléia é um caso à parte, e cada Deputado também é um co

$0 especial, dentro da Assembléia, mas a grande maioria não tem

preparo. Nós temos um convênio com o CELEPAR, e já estamos na expe-

riência de usar a Companhia de P rocessamento de Dados do Estado.

Temos um Departamento Estadual de Estatística que tem um banco de

dados com as informações sócio-econômicas do Estado. É o Banco de

Dados Ideal, porque é estatístico. Tem a produção, índice de mor-

talidade, movimento rodoviário, etc. Acontece que esse banco de

dados que eu reputo de importância fundamental ao legislador, é o

menos usado. Está criando teia de aranha, porque a assessoria do

Deputado não funciona, O Deputado não o vai consultar, pede ao as

sessor. Por mais que saiba que exista, talvez não saiba manipular

os dados. Ë mais fácil pegar no jornal. Foi criado, para resolver

Isso, um gabinete parlamentar. Nós pressupomos que a assessoria

tem que ser boa, bem formada, e ganhar bem. Então, foram criados

os cargos em comissão: 4-C, 3-C, DAS, etc. Infelizmente, a maio-

ria desses cargos está sendo ocupada por familiares do Deputado.

Ele, teoricamente, tem condições de ter assessoria, mas, na práti

ca, não tem por esse motivo. Será que a assessoria, então, resol-

ve?

O SR. FABIO MADUREIRA - Interromperemos agora o nosso en

contro e à tarde voltaremos, após o almoço, quando será apresenta

do o sumário das discussões, com as conclusões a serem votadas. E

alguma coisa que, por acaso, tenha ficado no ar, teremos a oportu

nidade de complementar.
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V	-	fl(tIMINTO FINAL

i_	í,irtrpsintrs cli	1'	'(iiiiiiario N.jc curti	lr	lidei Iiidi/.Iicid	rir

Legidalivo. (Iii TCUitT0 plenaria. no dia 25 di oiitubra de 1985,	dpi i\iiri i.cc <Ir)-

curirento final, que conterli arri sumário dos debate ,, roaiizjcki, diiraiite o evento.

Com base nas discussões, identifica-se . a seguir. a contribiiiço que po
dero oferecer as instituições envolvidas neste seminário. pari o desenvolvimento

do processo de informatização do Poder Legislativo.

ASSEMBLÉIAS LEGPSLATIVAS

- Incluir, na proposta orçamentária, verbas destinadas a estudos, pcs
quisus e iniplantaço dos sistemas de informação legislativa.

2 - ViabiIoar, nas Asseir,bkias Legislatisas. a criação de um fundo de
imilnrniiç& e pesquisa.

3 - Considerar sempre a alternativa de compartilhar equipamentos, e-
torniações e recursos humanos disponíveis nas companhias estaduais de processa-
mento de dados.

4 - Buscar a iorripatibiIizaço e iiniforrmiização fla estruturo e codifica-
ção das infor rriaçes. iOfii SipOlO do PRODASLN, no que tange r imictodologia a ser
segui da.

5 - Piuscar a conipatmbiiidade entre os equiparrientos, a tini de assegu-
rar um Sistema nacional de informação legislativa.

6 - Criar unia unidade adrriinistradora das necessidades de inlorrn,ática,
contando corri a participação de une dos niembros da Mesa Diretora. Os dentais in-
tegrantes deverão pertencer ao quadro de funcionários efi-tisos.

7 - Constituir um corpo técnico em conndiçes de definir, coordenar e
acompanhar a execuço de um Plano Diretor de Informática.

- Gestar a inclusão de um representante da Asseinnbkia no organis-
mo responsável pelo estabelecimnieiito da poli tica estadual de processainrento de da-
dos.

9 - Garantir a continuidade de desenvolvimento de progranmias especí-
ficos, para satisfa/er necessidades diagnosticadas.

lO - Atuar como intervenientes nos convênios de transferricia de tec-
nologia, envolvendo o PROI)ASEN e as empresas estaduais de processaniento de

dados, resguardada a propriedade dos sistemas.
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II - Divulgar os benefícios advindos do processo de informatização, de
forma a promover, junto aos seus usuários, a Consciência da importância dessa no
va tecnologia a ser implementada.

12 - Criação de uma Assessoria de Apoio aos Parlamentares, visando
à real utilização dos serviços de informática, valorizando assim o exercício do mau
dato com a atualização dos assuntos de interesses político, social, assistencial, fi-
nanceiro e orçamentário.

PRODASEN

- Fornecer subsídios para a elaboração e adoção dos Planos Diretores
de Informática das Assembléias.

2 - Facilitar as condições de acesso às informações contidas nos diver-
sos bancos de dados.

3 - Prestar assistência técnica de consultoria e treinamento para im-
plantação dos sistemas estaduais de informações legislativas.

ABEP

- Divulgar as aplicações disponíveis nas empresas estaduais, promoveu
do a sua utilização pelas Assembléias Legislativas e propiciando o intercâmbio en-
tre as suas associadas.

2 - Intensificar entendirmientos com fornecedores de aplicativos ( equi-
pamentos) para obtenção de iTielhores condições de aquisição e assistência técnica.

EMPRESAS ESTADUAIS DL PROCESSAMENTO DE DADOS

- Estender seu campo de ação aos Poderes Legislativo e	Judiciário,
de forma institucionalizada.

2 - Viabilizar a representação do Poder Legislativo e do Poder Judiciá-
rio em seu corpo diretor e/ou no Conselho de Administração das Empresas de Pro
cessamento de Dados.

3 - Criar, em sua estrutura, uma área para atendimento direto e ex-
clusivo ao Legislativo.

4 - Estabelecer medidas que possam minimizar os custos do processa-
mento de dados do Legislativo.
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5 - Prestar assistência técnica de Consultoria e treinamento pari im-

plantação dos sistemas de iriíormaço legislativa.
- Fdrilitar o duc'so .s inforniaçôes (ontida, nos diversos bano, di

dados do Poder Executivo, suposta a autorização deste.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- I°jiit USO CIC ((li.itpiiíl(iI i0. i otilpir ii,ids ;;i0	ripi ci pr(
her1rtii, se;uriniçi e privacidade, que podem ser prewrvadas atrives da aUoçu de
iniedidas espe ditas, tanto de ordem tecnIca quanto adriiiniislrut iva.

2 - A viabilidade da implantação e do desenvolviriteni to da ii ifori i ia 1 i a
no Legislativo. com o conseqeiite processo de uai-ionaIizuço e modtrnizaço de
seus aparelhos administrativos, político ,, e parlaiiieintir so si veriíieari a partir de
uma vontade política.

3 - fundamental para o enraizamento da D . n ocrarua o iuisi rui000to-
Iuaço do Legislativo, com a adoção de tecnologias adequadas ao exerucio de sua

função de fuscalu,aço do Executivo e rLpreseotaçii dos varios segnienutos soi uaus.



VI MOÇÕES APROVADAS

1) Exmo. Sr. Presidente da Asrriblcij Legisli

Em seu discurso de abertura do' 19 Seminário Nacional de Iniorinatiza-
ço do Poder Legislativo, o Deputado Dalton Cariabrava, Presidente da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, declarou que a principal finalidade do Seminário era a
de contribuir para o processo de atualização das estruturas do Poder Legislativo,
tornando-as ágeis e eficientes. Os participantes do encontro decidiram, por una-
nimidade, encaminhar a V.Exa. a presente MOÇÃO, na certeza de que será seu

porta-voz junto à Douta Mesa Diretora e o l'lcnirmo dessa Egrégia Casa.

QÇÂO

Que o órgão responsável pela informatização em cada Assembkia Le-
gislativa tenha unia estrutura e posição organizacionais que lhe permita, conforme

afirmou o 42 Secretário da Assembléia, Deputado José Maria de Mendonça Chaves,
em seu discurso de abertura:

a) "estar numa posição organizacional que lhe torne capaz de atender,
de forma isenta e eficaz, às demandas dos setores parlamentar-lc.gis
lativo, político-assistencial e administrativo;

b) "ter sua ação planejada a curto, médio e longo prazos";

C) "ter agilidade técnico-administrativa suficiente para interagir com
os demais congêneres do Estado e da Sociedade Civil;

d) "estar suficientemente equipado de recursos humanos e técnicos para
não ficar a reboque em termos tecnológicos, condição necessária pa-
ra o não comprometimento da independência do Poder";

e) "dispor de mecanismos para que sua ação seja decidida democrática
e politicamente";

f) "ter condições necessárias para acelerar o processo de democratiza-
ção da informação".
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2) Recomendar à Corriissio Oi ga izadora do IP? ENDAL que soarri coirvidi
dos, alerri dos Representantes dos ,\s rnbieias Legativis,	proiisio

riais das Empresas Estaduais de Processamento de Dados, rn especial os que pai -
ticipararti deste Seminário, no sentido de dar continuidade ao processo de integr-
çio. Assembléia Legislativa X Empresa de Procesiiriento de Dados. visando e eh-
jit Ivo maior que é o estabeecmnnicimto de uni mstemniO Nacional de lnlorrniç&s Le-

gisIit 1 vis.

3) MOÇÃO 1W Al'LA(1'O AO CINI'E E À DIRETORIA 1W PESQUISA
I)(X1JMENTAÇÃ() LEGISLATIVA pio mici-so do	njimmmirmo e	ii bri-

om que o, itibjlljt,% lom mim	o;içimizidiis.	(ostammü de deixar, cmii IiiflflP

di I'UmDL.WE, noSso toTI apoio o p1 051005 Srnmmmnarmos e nosso .igradccmnimenlo

i Mesa Diretora da \ssernbtcia Legislativa d Mina Ceriis pelo apoio dado ao

Escrito. Agradei emos, aindo, a eolaboruço do pessoal envolvido naorganizaç10 do

Evento.

M\UCOS KRAIMAN
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Vil RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES

ACRE
1	Assembléia Legislativa

Adauto Barbosa dos Santos - Diretor-Geral
Rua Guiomar Santos, 15

í%Al lIA
1	\s'rrihIeii L&isLii ii

Ituniilton de Araújo Bacelar

Centro de Pesquisa e 1nforrntica - CPA
Centro Administrativo da Bahia
Telefone 231-7000

2 I'RODEB

André Luis Dantas Leal - Assessor da Diretoria
Centro Aduiinistrat ivo da Bahia, s/n°
Telefone 232-7618

Celso Manos Munford Ribeiro

Avenida Luis Viana Filho, sfnQ - Paralela - Centro Administrativo da Bahia
Telefone 231-5787

CEARÁ
1	/\ssernbliia LcgisIatiu

Paula Izabelia A.B. de Farias - Diretor-Administrativo
Av. Presidente Kennedy, 1800 - apt9 401
Telefone 227-4587

Deputado Castelo de Castro - Presidente
Rua Desembargador Moreira, s/n

2 SEIROCE

Júlio César Lima Batista - Diretor-Técnico
Telefone 243-1080

DISTRITO FEDERAL

1 PRODASEN

Nobor Sajto - Analista
Praça dos Três Poderes - Senado - Anexo 'C"
Telefone 211-3702
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Cr is tôvo Arau o (osta - Tc- nico de In foi iii t ica

Av. N-2-- Anexo C	Sc-iitdo Federal

Telefone 2fl-36$5 e 211-3702

Otávio de Moiais Lisboa - toalisia

Av. N2 - Anixo ( (10 tnado Federal

Toletone 211-U,06 e 224-8212

Evandro &lauad Botelho - Analista

As. N-2 - Anexo	do Senado Federal

Tcleloiw 211-3696

Mariiis Viiiicius Giiiilart Goniag..i - T'criio d	Informática

SQS 102 - l'lou (. - api" I3

i(1cf00C 211-3702

o Ovâr l)ias Jarnqut	- \nalista

.\v. N-2 - Anexo t do Sc'r.jdo li-dera

1 ciclone 211-372

\'.a ldwin hucro' No- t tu - Diretor- E xecutivi'

As. N-2 - \ro-xo C do Senado Federal
lelelonc' 211-3685 e 211-3702

ISIÍIuTo SANTO
1	\-oirhie ia Legisla uva

João Angelo Riptista - lDirt-tor-(eral
Praça 3o3o Cl tmdio,
Telefone 223-0088

l'o \lari os Lope'. de Farias - Assessor Legislai is

Tele 1 one 223-0088 - r,irnal Ii 5

MATO GROSSO
1	Asserihk o 1_egislar iva

Joio Vis-ira de Andrade - Assiste-nte de Informa tira

Praça Moreira Cabral
Telefone 321-3122 e 321-3630

[zcquie 1 José F ohert o - Si ibdi r tor (era 1

Praça Moreira Cabral
Telefone 321-3122 e 322-1995
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João Antônio Guiabano Malheiros	Diretor de lnforrntica
As'. 15 de novembro, 565

Telefone 321-7937 (res) e 321-3122 - ramal 215

MINAS (;ERAIS
1	Assciiiblc'ia Legislativa

Carlos Eduardo Ribeiro de Navarro - Diretor de Pesquisa e Documentação Le-
gislativa

Rua Araguari, 1.541 - 59 andar
Telefones 349-7396 e 337-1272

Geraldo Fábio Madureira - Assessor da 1)irc'toria dc' Pesquisa
Rua /\raguari, 1.541 - 59 andar
Telefones 349.7396 e 337-1272

Is'an Soares de Oliveira - Assessor da Diretoria de Pesquisa
Rua Araguari, 1.541 - 50 andar
Telefones 349-7396 e 337-1272

José Garoa Dias - Assistente Legislativo
Rua Venezuela, 302 - apt9 CI
Telefone 221-9375

Eduardo José Wense Dias - Assessor e Conselheiro do Conselho de Informação
e Pesquisa - CINPE

Rua i\raguari, 1.541 - 59 andar
Telefones 349-7396 e 337-1272

Floriano Lima Nascimento - Assessor Técnico
Rua Cuiabá, 778
Telefone 332-6183

2 PRODEMGE

Leonardo Brando de O. e Brito - Chefe da Divisão de Projetos
Rua da Bahia, 2277
Telefone 337-6333

Paulo Roberto Fontes VilIas - Gerente de Projetos de Sistemas
Rua da Bahia, 2277
Telefone 337-6333
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Thaclir dt (Ncira Pereira - (II	(k 'ipiir le de TIeprt	tiIienit
Rild da Baht. 2277
Ttleloru 337-6333

\r n.,ndo de 3eu' Grardioo	Diretor d( lrodiiçi
Ruu du 13ihit, 2277
lrteloiie 337-6 33

i António .oares - &e,ciOr d	uport

Riki L<viiidu l_opes, 323
TitiIoiie 337-6333

Mirios I3raIiiiin - (ererite Oi	'Tii(r

Rii3 Li'iidii lopi's. 323111 11 aiicLii
TelcIoit	3i/'_(333

Gilberto M. de ,iuso L 11110 - (0I(ilt( dv	 Pre,os
na Lev ido Lope,. 323/W 1 andar

Teli foric 2?7-269°9 - ramal 20 S

I'ARÁ
1	\	h1-	[

losh (ilber to Pinto	,uluor	\.it di (	iiiiiicçio 'o iii

Tek'torie 224-22(j7

ler Maria Corr..i da (ano - Dii it 'r Fii a,' e,ro

Feletone 224-2207

PAR ANA

1	\aii hl	LigL o
Iaricj Luiz (,uér os - Coordenador de I'ro esatr	li d licio'
Av. (ôndidc, de Abreu, s/ir
Centro Cívico
Telefone 223-7522

2 C[LLI'AR
Cicio loo ,tival - Analista
Rua Mateus Leme, .142
Telefone 252-2233

Licani is' da Cunha Barreira - Analista
Rua Mateus Leme, 1.142
Telefone 252-2233
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PERNAMBUCO

Ainh!ciu Legislativa

I)cpti ludo Rooseve It Gonçalves de Lima - 1'? Secretário
ftlefOíi(' 231-6778

Marcelo Comes Lafayette - Diretor Geral
Rua da Aurora, 631
Telefone 221-4264

2	('LTEP

I( urdo Samico - Presidente
Rua lenfica, 715 - Madalena
Trletouc 227-1305

RIO IW 3ANIiR0
1	Assciuublcu Legislativa

hurt(lt Juirues Neto - Chefe Gabinete do Diretor Geral
Rua i)orïi Manuel, sino

Telefone 232-7183 - 231-0372

Gilberto Martins Velioso - Superintendente de Finanças
Ruu 10 dc Março, s/n° - Palácio Tiradentes
Telefone 242-2038 - 292-0111 - ramais 365 e 472

Nulo Martins da Silva - Sup. Pessoal
Praça Quinze
Telefone 242-9961

Nelsori Alves Pereira - Diretor Sup. IPALER3
R11,1 l)oni Manuel, /0 - sala 410
Toletouui 224-2762

RIO GRANDI 1)0 NORTE
Aser,iblciu Legislativa

Antônio da Silva Dantas
l'ruça	te de Seicuibro s/n9

2 1)ATANOItTE
Genuval Alves dos Santos
Centro Administrativo
Telefone 231-2908
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Rio o;iANDi DO SUL

1	-\	Leg!_ir\a
Alvaro A kares - Cheio' (,abiiicte cia 'resid'ni;ia

Praça da Matriz, s/n9
Telefone 24-5164

R eiia 1 o L u ia - Assessor cio I'res i dei Ii'

Praça da Matriz, sIn9
Telefone 25-1297 - 21-6559

Cumes de Oliveira Rodrigues
Praça da Matriz. sInP

RONDÔNIA
1	.'ewuiibleua Legislativa

Zaranclo Moreira de Oliveira - Diretor Legislativo

Av. M5i ;or Amarante, s/n°

p letors' 221-3460

2 ('LPRORD
Ana Maria Mangueira Santos - Analista

. FarcImuir. s/n9

Telefone 221-0695

SANTA CATARINA

1	Asett hR i Legislativa
O.cr oii da Rou - Oficial Legislativo
l'raçi da Randeura, s/ut?
Telefone 23-0353

SÃO PAULO
1	AssemhIia Legislativa

fernando L. B. Pirró - Subdiretor Geral
Av. Pedro Álvares Cabral. s1ri9

Telefone 884-4292

2	IlZODiYd'
Sergio Roberto Cordeiro - Gereiiln Tiinico
Riici Agueda Gonçalves, 240 - Tuhoo da Serra
Telefone 491-2211- ramal 457
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VIII - COMISSÃO ORGANIZADORA t S(JR(:OMISSÕLS

COMISSÃO ORGANIZADORA 1)0 SEMINÁRIO

Daintir ck' Jesus - Presidente

Carlos Eduardo Ribeiro de Navarro - Coordenador

Geraldo Fabio Madureira

Genaro /\ssumpço Pinto dc' SaIIc's

Pedro Paulo Dias Ladeira
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SUBCOMISSÃO DE REDAÇÃO

Geraldo Fábio Madureira - Coordenador

Ana Lúcia Aguiar Pacheco

Dagmar de Oliveira Braga

Duma de Souza

Eduardo José Wense Dias

Fádua Hamdaru de Mattos Bayo

José Hupéluto de Faria

Katia Maria Fernandes de Oliveira
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SUBCOMISSÃO [)E apoio

Agda Maria Pirnentel Borges

Cássia Maria MeIO da SlIvd

Consuelo Turies de Paula

Custódio Xavier Cunha Neto

lio Sobreiro

Eugênia Ferreira Kelies

Francisco Nunes Coelho

Hélio Carneiro de Alvarenga

Ivan Soares de Oliveira

José Ramos

Mir(ia Cândida de Lima

Márcio Juliano Vieira de Almeida

Marcos Melgaço

Maria Beatriz Meio Aguiar

Mônica Rodrigues Campomori Brandão Resende Alvim

Paulo Emílio de Oliveira

Paulo Rogerio Ribeiro Navarro

Silvia Pimentel Teixeira

Tânia Fátima Parreiras Souza

Vicente Silva lueno
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IX - íNDICU DE ASSIJNTOS

,\BEP: 35,45,53

Agilizaçõo: 34-37,44-47

\'cioblias Legislatis as:

- barreiras à inforniatizaçào: 47-48,56-57,78
- corpo tcc (o especializado: 4 -42, 55,64-65
- ndepondêrx ia no	OCC5SO de informatização: 32 , 40-42
- irresersibilidade do processo de informatização: 47
- órgão responsável pela informatização: 50
- partiiipaçto nas (PPDs: 41 , 68-70

- recursos orçamentários pura informatização: 46,49
- relou - uonarrucnto (0111 as empresas estaduais de processamento de dados:

44-47,77-79

Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Processamento de Dados
ver AREP

Caráter sistêmico
ver Informatização do Legislativo - caráter sistêmico

Companhias Estaduais de Processamento de Dados
ver Empresas Estaduais de Processamento de Dados

Compartilhamento: 40,70

Coruipatibilidade: 44 46, 5 1 -52

Conselho de Informação e Pesquisa: 42,46

Continuidade: 49

Coordenações de Política de Processamento de Dados: 4 1 ,69-70
- representante de Assembléia Legislativa: 4! ,68-69

Corpo técnico especializado
ser Assembléias Legislativas - corpo técnico especializado

Custos: 40,45,67,73-79

Empresas Estaduais de Processamento de Dados: 35-37,41,45-46,64
- estratégia de coniercialização de serviços: 75-76
- gerência de atendimento exclusivo ao Legislativo: 45,54
- indicação de diretores pelo Legislativo: 4 1 ,42
- relacionamento coou o Legislativo: 34-37,44-47,57-58,77-79
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lijodo de lo lor iaçz() e Pesquisa: 41 . 42

Inlornil 1 ZIÇO do Leg i s Ia i i vo: 1 3- 1 ".26- 2S ,	.	;	-72

- ispectos políteos: 49. 56-57.76 -75
- corater 'isteiiiirO: 28- 30. 59-60

i iaiiioiii \sseinblcias Legislativas

1. igaçSii computador a Coo putador
1 p r ib: idade

'istiiid ia ioniiI CII' iiloi iiiai,7ii legislativa - asperios iceriologu os

Nlão-dc-obr ^x spe a 1 Zada

ver . Asseiiiblias Legislativas - corpo tçcric o especialii.ado

M icrocornpii tadores: 58 - 60

1 '.drai 1 iaço: 4 3- 66

Plano de Inlormat izaç io do Legislativo: 74- 7 5

Plano Diretor de lrilorrii 1 ca: 42 , 46,48-49

Poder El seco ti se

- bancos de dados: 46

Poder Legishitivo
- ii lorrna t izaço. ver lnforiiia t i.aço do LegisLi 1 ivo
- valorizaç ão: 12.49
- ver tuibcri Assembleias Legislativas

Procr'ssadoras de Dados
ií E pi i-sas I:stadciais de l'rocss.irneiito de Dados

l'RODASEN: 1 9-2 1 , 4 3-46. SI -54 , 79-80

PRODI:MGE: 45,68,7 1 -72

Recursos orçamenhirios
ver Assernbk'ias Legislativas - recursos orçanit'iitruos para inEorrihtizaço

Respaldo pii: t CO

ver, lo for i iiat i raço do Legislativo - aspectos Políticos

Seguranç
ver Sigilo das infornaçes

Seiriinr o Nacional de Intoriiiatizaço do Poder Legislativo: 44
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Sensibiliiaço: 74-75,80-8
ver tarnbiTi Inforniatizaço do Legislativo - aspectos políticos

Sigilo dus iilorriiaçcs: 5 5-6 3

Sisteirias estaduais de inÍorrnaço legislativa: 28,47-50

Sistema nacional de iiiforiïiaço legislativa: 18- 19,42-44
- aspectos financeiros: 43
- aspectos políticos: 42

- aspectos tecnológicos: 4 3, 5 1

Transferência de tecnologia: 43



COORDENAÇÃO: Geraldo Fábio Madureira

RIVIS\():	I)agrïiar de Oliveira Braga
Eduardo Jose Wense Dias

coM posiçÃo:	Márcio Jul lano Vieira de Almeida


