
Informação é a moeda desse banco
O Mate afirma-se como serviço essencial, de poder invejável: o domínio da tramitação da matéria legislativa
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Armários de aço de tamanho consi-
derável, recheados de fichas e outros
papéis. Este cenário não muito anima-
dor era o do Serviço de Anotações, o
arquivo manual da Assembléia, "ances-
tral" do dinâmico banco de dados Maté-
rias em Tramitação (Mate). Antes de
1987, quando o Mate foi criado, se al-
guém pedisse um levantamento de todas
as matérias encaminhadas à Comissão
de Educação num determinado período,
a pesquisa, no Serviço de Anotações,
poderia demorar dias e até semanas
para ser feita. Hoje, tem-se a resposta
desejada em cinco minutos.

A eficiência do Mate é famosa na
Assembléia e contribui para solidificar
um trabalho que é essencial: o acompa-
nhamento de todas as matérias em dis-
cussão na Casa (ou aquelas que já tra-
mitaram). O Mate é, na verdade, um
banco de dados com 17 mil documentos
"em poder" da Gerência de Informa-
ções Institucionais. É uma espécie de

Helena: Mate histórico das matérias em tramitação,
nos permite	um referencial sem texto, "alimentado"
atuar em	e consultado continuamente. Segundo a
diversas áreas gerente, Cida Ventura, os usuários do
ao mesmo	 -
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nário e os gabinetes parlamentares,
além de associações de classe. Para se
ter idéia de parte do trabalho desempe-
nhado, diariamente 30 pesquisas são
feitas, em média.

Há quem possa achar o trabalho
burocrático. Maria Helena Botelho
Carvalho, no Mate desde 1988, con-
corda, mas lembra que esta é uma
característica do serviço público. Em
contrapartida, ela afirma que, na ge-
rência, aprendeu noções de informáti-
ca efaz o que gosta, que é atuar em
todas as áreas. "Mexo com um pouco
de cada coisa", atesta. A funcionária
atende os usuários,faz conferências e
outras tarefas que surgirem. Paulo Gas-
tão de Abreu, há três anos no Mate,
queixa-se, por outro lado, da "incom-
preensão" dos terminais, que teimam
em "congelar", impedindo, às vezes, o
trabalho. Ossos do ofício. Paulo digita
e também alimenta o banco de dados.
A equipe do Mate, formada por 15
funcionários, trabalha em silêncio mas
tem um poder considerável nas mãos:

Paulo: os
computadores,

às vezes,
emperram o

trabalho

o acesso à informação legislativa.
Desde setembro de 1993, o Mate

ganhou, além disso, um aliado que faci-
lita o trabalho dos servidores: o sistema
de circulação de textos, que acessa tex-
tos integrais de pareceres eprojetos em
tramitação a partir daquela data. Essa
novidade possibilitou maior rapidez no
atendimento ,pois agora podem ser emi-
tidas cópias de pareceres e projetos no
ato do pedido do usuário - antes, era
preciso solicitar à Biblioteca xerox do
material desejado.

Outra novidade - esta mais recen-
te - refere-se à reorganização física da
Gerência de Informações Institucionais,
devido à necessidade de espaço para a
Gerência de Redação e Revisão, que
"engordou" com a chegada dos apro-
vados no último concurso para redator.
A mudança, que ocorreu em abril, con-
tribuiu para aproximar os funcionários
do Mate, que agora estão bem mais
perto uns dos outros. Quem quiser con-
sultar o banco de dados, basta discar
7144, 7414 ou 7461.
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