
Mc,10 Mtrkor

Reformas mudam a face do SE
Gerências de Documentação e Informação e de Comissões terão ambiente mais confortável

O engenheiro
Carlos José
acompanha de
perto a grande
reforma

Espaço físico mais confortável para
deputados, funcionários e o público em
todos os plenarinhos e um auditório de
105 lugares, além da mudança da Gerên-
cia de Documentação e Informação. Es-
tes serão os resultados da grande reforma
que vem sendo feita na área das Comis-
sões Técnicas, no andar SE e no andar
IS. A obra, prevista para três etapas,
envolverá uma área total de 1.029 m 2 e
deverá estar concluída em cinco meses, a
tempo de receber os parlamentares da
próxima legislatura.

Segundo o engenheiro Carlos José
Reis Moura, da Gerência-Geral de Servi-
ços Gerais, responsável peio acompa-
nhamento e fiscalização da obra, a pri-
meira etapa do trabalho consiste na refor-
ma da área ocupada pelo auditório do SE
e da antiga cantina da Aslemg, no andar
IS, para a instalação da Gerência-Geral
de Documentação e Informação e do
Plenarinho 4. A Biblioteca e os demais
setores da GGDI ocuparão o espaço da

ex-cantina, que será amplia- ,',. ,•
do, com o avanço de seis
metros da parede sobre a
garagem e parte do SE. A
GGDI ocupará dois anda-
res, pois será construído um
mezanino (com rebaixa-
mento do piso do SE), apro-
veitando-se a altura da can-
tina, a suspensão da laje do
espelho d'água,na área ex-
tema do Palácio da Inconfi-
dência, até o nível do para-
peito da janela do SE, e
redução da espessura desta
mesma laje. Esta etapa esta
sendo feita pela empresa
Panda Engenharia e Construções Lida.,
escolhida através de licitação. O projeto
arquitetônico é do arquiteto Álvaro Har-
dy.

A segunda etapa da obra será realiza-
da assim que for feita a desocupação das
atuais dependências da GGDI e alcançará
também a área utilizada pela Diretoria
das Comissões. Naquele espaço serão
instaladas as Gerências das Comissões e o

I'Ienarinho 1. E, finalmente,
.t terceira etapa da obra im-
plicará a reforma dos atuais

- Ilenarinhos 1 e 2, que vão
dar lugar ao novo auditório,
queterácapacidadeparaaco-
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missões, Elcio Costa Morei-
ra, considera que um dos
anhos mais importantes

com a reforma será o espaço
para acomodação do públi-
co em todos os plenarinhos.
Além disso, cada um deles
terá anexa uma sala para o
pessoal de apoio, outro as-

pecto positivo. "Os funcionários pode-
rão trabalhar com mais tranqüilidade e
com a privacidade que o trabalho re-
quer", salienta Élcio Moreira. Esses
ganhos compensarão o transtorno mo-
mentâneo que os funcionários das Co-
missões vêm sofrendo, como o barulho
causado pela obra e a falta de acomoda-
ção. As obras provocaram também alte-
ração na rotina das comissões. As reuni-
ões, quando não puderem ser realizadas
no Plenarinho 1, poderão acontecer no
Teatro do Espaço Político-Cultural, na
sala de reuniões do Conselho Adminis-
trativo, no Salão Nobre, no Salão Ama-
relo e no auditório da Consultoria (16°
andar do Edifício Tiradentes).

Os novos plenarinhos terão tam-
bém mais espaço paraos parlamentares.
O Plenarinho 1 terá capacidade para
acolher 12 deputados e uma assistência
de 22 pessoas. Os Plenarinhos 2 e 3
terão lugarpara 10 deputados e cadeiras
para 26 pessoas. E o Plenarinho 4, o
maior deles, terá capacidade para reunir
22 deputados, com a assistência de 26
pessoas.

Outra obra
vai modificar

o térreo

Acervo terá melhores
condições de preservação

As obras
envolverão a
área total de

1.029m2 e
deverão durar

cinco meses

A gerente-geral de Documenta-
ção e Informação, Edith de Andrade
Roque, acha que a mudança trará para
o setor ganhos em qualidade e flexibi-
lidade do espaço. "A Gerência disporá,
no mezanino e no piso do andar iS, de
dois grandes vãos, com a disposição de
pessoal e material livre da limitação
das paredes", diz Edith Roque. Os
setores serão separados por divisó-
rias.

No mezanino, funcionarão as
áreas administrativas da Biblioteca, do
Arquivo, e os setores de Referência

Legislativa e o Mate. No IS, serão
acomodados os acervos da Biblioteca e
do Arquivo, as salas de leitura e a salada
gerente-geral. Segundo Edith Roque, a
intenção da Gerência, ao fazer a distri-
buição do espaço físico, foi a de propi-
ciar maior conforto aos usuários, sem
perda da qualidade do trabalho. Melho-
res condições de arejamento beneficia-
rão também o acervo da Assembléia
Legislativa, quanto à sua preservação.
O atendimento ao público será feito no
SE, onde funcionava a sala 24 das Co-
missões.

Uma outra obra será realizada no
térreo e no primeiro andar do Palácio da
Inconfidência, no mês de julho. Trata-se
cia ampliação do espaço da Gerência-
Geral de Comunicação Social, no tér-
reo, e da sala do Conselho Administra-
tivo, no primeiro andar. Além de atender
a necessidades de espaço físico dos seto-
res, a reforma tem, ainda, o objetivo de
recuperar a simetria do hall da Rua
Rodrigues Caldas, alterada quando da
construção do teatro da Assembléia. O
trabalho terá duração de cerca de 30
dias.


