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assessor.

Apenas dois gabinetes naAssembléia aindanão

utilizam o Sisap. Fabiano Mello, assessor do de-

putado Rogério Correia (PT), que trouxe dace
mara Municipal de Belo Horizonte o Sistema de

Gàbinete de Vereadores (SGV), conta que já es-
tão sendo feitas asadaptações necessárias para a

instalação do Sisapno gabinete. Segundo o asses-

sor, a utilização do SGV se justificava pelo fato de

o antigo operador ser mais "ambientado" com o

sistema. Fabianoparticipou do último curso de ope-

ração do Sisap.oferecido semestralmente pelaGe-

rência-Gerai de Sistemasde Informações devido à

rotatividade de operadores nos gabinetesparlamen-

tares, e constatou: "o Sisapé maiscompleto".

Nova versão - Um projeto de estudo para a

nova versão do Sisap está sendo elaborado por

Hildemar RodriguesFalcãoJúnior~responsávelpela

Gerência de Apoio Parlamentar (GAP), e pelos

técnicos Antônio Roberto LanaChaves e Roberto

Soares de Andrade Ávila. Assim como ocorreu

nasversões anteriores, será feito um levantamen-

to das necessidades dos gabinetes para que haja

uma mudança evolutiva e não radical do Sisap.

Operador deve gostare
do que'faz

a opinião de Sérgio Henrique Vieira

dos Santos, assessor do deputado José

Braga (PMDB), o Sisap atende às necessidades

dos gabinetes. Segundo ele, que testa cada nova

versão do sistema, a maior dificuldade é encon-

trar um usuário com o perfil adequado paraoperá-

lo. Ele explica que o operador deve gostar do que

faz. "É preciso que os chefes de gabinete se

conscientizem de que a base de dados do Sisap

representa a vida política dos deputados", alerta o

mações acompanhou, ao longo destes dez anos,
a evolução tecnológica dos equipamentos, dos
programas e das linguagensde programação. Para
Migueletto, o Sisaprepresenta o "elo entre depu-

tados e suasbases políticas". Ele considera o sis-
tema útil e conta que vários ex-deputados esta-

duais eleitos prefeitos e deputados federais dei-
xaram a Assembléia, mas levaram o Sisap.

istema de informática organiza e atualiza o
cadastro dos jJarlamentares há dez anos

á dez anos, o tra-
alho político na

Assembléia Legislativade
Minas Gerais é facilitado
pelo Sistema de Apoio
Parlamentar (Sisap), que

possibilita a organização
e a atualização de todo o
malling de deputados,
antes arquivado em pa-
pel, Trata-se de um sis-

tema de banco de dados,
que visa, principalmente,

ao cadastramemto de pessoasfísicase jurídicas e

ao controle do atendimento a solicitações, Para
otimizar a utilização dos cadastros, o Sisapofere-
ce alguns recursos auxiliares, como a realização

de pesquisas, a emissão de relatórios, etiquetas e
malas-diretas, além de estatísticase verificação de

duplicidade de registros,
Em 1989, quando, por decisão do extinto

Conselho de Informática e Pesquisa(Cinpe), fo-
ram instalados os primeiros micros XT nos gabi-

netes parla;nentares, a CurnpanhiiJ de
Processamento de Dados do Estado (Prodemge)
forneceu à Assembléia o Sistema de Apoio às
Atividades de Gabinete (Saga), que era utilizado
pelas secretarias de Estadoem computadores de
grande porte e foi adaptado para os micros, O
gerente de Desenvolvimento de Sistemas, Renan
Pinto Domingos, foi o técnico de informática res-

ponsável em dar suporte ao Saga, Durante os
dois anos em que prestou atendimento aos usu-
ários do sistema, ele pôde constatar as necessi-

dades que os gabinetes parlamentares aindaapre-
sentavam, Em 1991, foi lançada na Assembléia a
primeira versão do Sisappara a plataforma DOS,
desenvolvida por Renan,
Vantagens - De acordo com o gerente de

Desenvolvimento de Sistemas, "o Sisap é mais

completo e específico, ajustado às necessidades
da Casa", Além disso, o novo sistema represen-

tou uma economia para a Assembléia, que tinha
um desembolso financeiro a cada instalação do
Saga, Desde 1991, já foram lançadas seis ver-

sões do Sisap, sendo as duas últimas para
V1Iti-ldows, Segundo o gerente-geral de Sistemas

de Informações, Marcelo Migueletto, que partici-
pou do desenvolvimento de quatro versões do
sistema, a Gerência-Geral de Sistemas de lnfor-
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Sisap faz aniversário e gabinetes
comemoram

Os servidores Renan Pinto
Domingos, Antõnio Roberto
Lana Chaves e Hildemar
Rodrigues Falcão Júnior, da
Gerência-Geral de Sistemas
de Informações

Fabiano Mello, do gabinete do
deputado Rogério Correia (PT)

Sérgio Santos, do gabinete do
deputado José Braga (PMDB)

• PARCERIA JULHO/OI


	00000001

