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A DOCUMENTAÇÃO NA ALEMÇ
Há mais deurn século a Assembléia de Minas vem
se preocupando com a aquisição e a organização do Saber, de
forma sistemática e proficua.
Em 22/6/1892, foi criado o primeiro núcleo de
Documentação na Casa - a Biblioteca Deputado Camilo
Prates. Desde então, a história de Minas passou por glórias
e vicissitudes, sem que o Legislativo mineiro se descuidasse
das suas atividades primeiras e das tarefas que lhes dão
suporte, entre elas, a Documentação.
Hoje, essas atividades estão agrupadas numa mesma gerência e desenvolvem-se de forma integrada e
harmoniosa, por meio de modernos modelos operacionais,
com vistas à melhoria da qualidade dos serviços prestados.
Atende-se, dessa forma, à necessidade de adequação estrutural da Casa às demandas surgidas da atuação do Poder
Legislativo.
Alinhada às macrodiretrizes da Assembléia, a área
de Documentação busca atingir a integração do Legislativo
com a sociedade por meio de programas como o TMAssembtéía On Line' e do gerenciamento, em Minas Çerais, do
Sistema de Informações do Congresso Nacional
(SICON). Esses sistemas permitem a conexão de outras
instituições com os sistemas de informação da Assembléia e
do Senado, por via de terminais de computador, formando
uma rede de usuários interessados na recuperação de legislação e jurisprudência, na tramitação de matéria nas Casas
Legislativas e na obtenção de outras informações congêneres.
Sintonizada com as metas de reaparelhamento do

Poder e com a modernização ddrninistrdtiva da Casa, d
Çerência-Çe ral de Documentação e Informação renovou
seus quadros técnicos, mediante concurso público, e vem
ampliando seus recursos na área dd Informática para racionalizar e agilizar os processos técnicos e administrativos.
Nessa linha já se implantou o banco de dados TMDíscurso",
para recuperar os pronunciamentos parlamentares em Plenário, e está em estudos a autornação da catalogação de livros,
da indexação de recortes e dos serviços prestados aos usuários
na Biblioteca e a utilização, no Arquivo, da tecnologia de
digital ização de documentos, para assegurara preservação da
memória do Poder.
A consecução desses objetivos passa, neccssaridmente, por atividades voltadas para a profissionalização dos
servidores, com a promoção de cursos e a participação efetiva
desses servidores em eventos cujo conteúdo técnico tenha
relevância e aplicabilidade no setor.
Com essa dinâmica, o setor de Documentação da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Qerais atende,
em média, 100 usuários por dia, possuindo um acervo de
8.000 livros, 200 títulos de periódicos, uma hemeroteca com
cerca de 23.000 recortes, 3 bancos de dados próprios e acesso
a mais 45 bases de dados.
Considerando a complexidade e a abrangênca
temática do processo legislativo, mister se faz que, cm
sintonia com a missão da Assembléia, os serviços de documentação se qualifiquem e se expandam, buscando atingir o
grau máximo de efetividade.
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