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APRESENTAÇÃO

"Banco de Informações - Ações Programáticas" é mais um grande passo dado no
Sistema de Informação e Pesquisa da Assembléia Legislativa. O objetivo deste Caderno é
apresentar aos deputados os programas a serem implantados em área das mais importantes
nesta fase em que o Poder Legislativo busca novos espaços para sua atuação.

Quando se fala em reconquista de prerrogativas do Poder e daquele que o desempe-
nha - o parlamentar, não se pode descurar da informação, fundamento da otimização do
exercício do mandato popular.

Dir-se-ia que a desvitalização do Poder Legislativo decorreu, principalmente, da de-
sinformação e suas múltiplas e variadas ocorrências no ambiente político e social.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais se prepara para os novos tempos e propõe
à análise e crítica dos deputados o seu "Banco de Informações - Ações Programáticas'

A este passo, outros se seguirão, conforme as políticas a serem aprovadas pela Mesa
Diretora por proposta do Conselho de lrção e Pesquisa - CINPE.

Belo Horizonte, jun de 19^'

DEP/T0 ANTANA;
" .Legi

 VASCOi.QSNC

C) Pr ente da Asemb4atna

DEPUTADO D'LFIM DE CARVALHO RIBEIRO
Presidente do CINPE



NOTA EXPLICATIVA

Caderno de Pesquisa e Informação materializa a idéia de que a eficácia de um
centro de informações depende do diálogo entre aquele que solicita (demanda) e aquele
que fornece a informação (atendimento).

O primeiro tema deste diálogo foi a edição do Caderno nQ 1 - "A Importância da
lnformaçáb no Processo Legislativo", sondagem onde se procurou conhecer o nível de
consciência dos deputados sobre o papel da informação no trabalho político-parlamentar.

A instalação de um terminal de teleprocessamento (março de 1980) ligado ao Centro
de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN veio criar
novas expectativas e aumentar o já elevado nível de consciência dos parlamentares sobre
o significado da informação no trabalho de representação popular.

Já se fazia oportuno verificar como os deputados viam suas expectativas de informa-
ção sendo respondidas na prática. Daí o Caderno de Pesquisa e Informação n 0 2 - "Ins-
trumentos da Ação Político Parlamentar", onde se patenteou a carência de infra-estrutura
da Assembléia de Minas no que se refere a canais eficazes de informação.

A criação da classe de Técnico de Pesquisa foi a primeira resposta da Mesa José San-
tana aos problemas constatados. Com este ato, o setor de pesquisa e documentação passa-
ria a contar com uma força de trabalho tecnicamente qualificada, tanto por seu caráter
multidisciplinar, quanto por seu nível de formação (profissionais de nível universitário
com experiência em pesquisa).

Por ser o trato da informação algo eminentemente técnico, a atual Mesa achou por
bem dar o passo seguinte, criando o Conselho de Informação e Pesquisa - CINPE e atri-
buindo-lhe a condução da política da área de informação e pesquisa. O CINPE representa,
deste modo, uma iniciativa que tem por finalidade impedir que se repita, também no Le-
gislativo, o surgimento de um fosso entre a área política e a área técnica.

Hoje, após oito meses de intenso trabalho e estudos, o CINPE submete à crítica
dos deputados e suas assessorias os pogramas que pretende implementar a partir do segun-
do semestre de 1982. Eles foram pensados e definidos em função da realidade hoje exis-
tente: o Poder Legislativo em busca de sua nova identidade.

O CINPE espera poder concretizá-los, aprimorados pelas críticas que surgirem, atra-
vés do trabalho dedicado dos atuais funcionários da Diretoria de Pesquisa e Documentação
Legislativa e com a participação daqueles que dentro em breve o serão.



1 - INDEXAÇÃO

1.1 -0 Programa de indexação envolve vários subprogramas, os quais serão imple-
mentados gradativamente: legislação, jurisprudência, tramitação de matéria
legislativa, discursos parlamentares - todos relativos ao Estado de Minas Gerais.
O primeiro a ser implantado, e para cujo desenvolvimento as negociações com
o PRODASEN se encontram mais adiantadas, é-o que trata da legis/aço mi-
neira.

LEGISLAÇÃO MINEIRA

1.2 —Os objetivos deste programa podem ser definidos assim: a) facilitar a localiza-
ção das referências, hoje dispersas em vários arquivos e fichários, nem sempre
de fácil manuseio, b) permitir o estudo comparativo da legislação mineira.

1.3—É inegável, também, que a implantação de um banco de dados com a legisla-
ção mineira consolidaria a liderança da Assembléia de Minas no sistema esta-
dual de disseminação de informações fornecidas pelo PROSASEN. Ao lado
disso, seria acentuado o intercâmbio entre o Legislativo e os demais Poderes,
em Minas, por meio das várias instituições que esse programa envolveria.

1.4 —Todo o trabalho a ser realizado incumbirá exclusivamente à Assembléia, que
para isso deverá designar os novos Técnicos de Pesquisa (todos), apoiados por
24 estagiários de diversas áreas.

JURISPRUDÊNCIA MINEIRA

1.6 —Trata-se de programa a ser desenvolvido conjuntamente entre a Assembléia
e o Tribunal de Justiça do Estado, com recursos humanos e financeiros a serem de-
finidos pela Comissão Paritária AL/TJ.

MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO, DISCURSOS PARLAMENTARES, CADASTRO
INSTITUCIONAL E BIBLIOTECA

1.7 —A criação destes Bancos de Dados será objeto de projetos específicos, após a
nomeação dos novos Técnicos de Pesquisa.
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Elaboração do projeto do usu-
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Elaboração do projeto .....
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2 - MICROFILMAGEM

2.1 —A microfilmagem do acervo de documentos da Assembléia Legislativa tem por
objetivo:
a) aumentar a velocidade de localização dos documentos arquivados;
b) com isso, ajustar essa velocidade à da localização das fontes, hoje realizada

em boa parte via terminal de vídeo, por processamento eletrônico;
c) aumentar a segurança do acervo contra sinistros e contra o extravio de docu-

mentos;
d) reduzir o espaço atualmente ocupado pelos documentos;
e) disseminar de forma regular e sistemática as informações que a Assembléia

guarda, tornando possível, inclusive, que cada parlamentar disponha, em
microfichas, de um arquivo para seu uso pessoal;

f) reduzir, ao mínimo indispensável, o caráter pessoal das relações entre o usuá-
rio e o sistema de informações, automatizando-as naquilo que for possível.

2.2 -A primeira medida visando assegurar a microfilmagem do acervo é a aprova ço
de um regulamento disciplinando o sistema de arquivo da Assembléia e aí de-
finindo o lugar da microfilmagem.

2.3 —A implantação do sistema de microfilmagem demandaria os recursos de um es-
pecialista de nível superior (Técnico de Pesquisa), provavelmente de Bibliote-
conomia, a quem seria confiada a coordenação do Programa. O pessoal de
apoio deverá ser recrutado entre funcionários do setor e estagiários.

2.4 —O suporte técnico e administrativo deverá ser dividido entre a Assembléia e
uma empresa especializada. Competirá à Assembléia preparar e filmar os docu-
mentos, assim como a operação do sistema. A parte intermediária do trabalho,
que consiste no processamento químico dos filmes, inclusive revelação, deverá
ficar a cargo de empresa do ramo, devido aos elevados custos de instalação
do respectivo equipamento.
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3 - ATUALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA

3.1 —As atividades do setor incluem, simultaneamente, programas específicos (de
duração limitada) e serviços permanentes. Os objetivos em vista são: a) refor-
mulação do Regulamento da Biblioteca, b) atualização do seu acervo, c) lis-
tagem e análise, para posterior descarte ou incorporação, dos livros armazena-
dos na sala 106, d) reorganização do arquivo de recortes de jornais, e) indexa-
ção dos artigos contidos em periódicos, f) manutenção e expansão das ativida-
des rotineiras: fichamento e catalogação de livros, empréstimos, etc.

3.2 -0 desenvolvimento desses programas deverá absorver o atual quadro de funcio-
nários, acrescido de dois (2) Técnicos de Pesquisa, além de seis (6) estagiários
de Biblioteconomia.

3.3 —A infra-estrutura necessária para o desenvolvimento dos programas, no que
toca ao Êspçp físicQ, deverá ser, no mínimo, o dobro da atual.

13
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listas de compra de novos
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o novo Regulamento ......

Aquisição dos novos livros.

Inauguração das novas Insta-
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vo acervo e distribuição dos	 o
respectivos catálogos ......



4 - PROJETO MEMÓRIA CONSCIENTE

4.1 -0 objetivo deste projeto é criar na Assembléia uma infra-estrutura que possi-
blite: a) a pesquisa histórica; b) pesquisar metodologias que levem à criação
de rotinas, a fim de se ter o controle estatístico da produção legislativa; c) o
intercâmbio com outras instituições detentoras de documentos de interesse
histórico, especialmente Assembléias Legislativas.

4.2 —Os recursos humanos alocados para este programa devem ser: 1 profissional de
Biblioteconomia, 1 de História, além dos funcionários cio setor e estagiários.

4.3 Com o ingresso dos 18 Técnicos de Pesquisa, deve iniciar-se imediatamente o
levantamento da realidade atual para posterior elaboração do projeto.
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5— PESQUISA: 1930-1980: 50 ANOS DE POLÍTICA EM MINAS GERAIS -PARTI -
CIPAÇÃO  DO LEGISLATIVO

5.1 - O objetivo desta pesquisa é um levantamento em profundidade da vida políti-
ca mineira, examinando-se com especial atenção o papel histórico do Legislativo.

5.1.1 -- Esse estudo procura explicar, em primeiro lugar, o modo como as trans-
formações políticas e rupturas institucionais (Revolução de 1930, rede-
mocratização de 1945, Movimento de 1964, etc.) repercutiram na pol(-
tica mineira e, sobretudo,na capacidade política do Legislativo.

5.1.2 - A pesquisa deverá examinar também, no periodo,o desenvolvimento das
relações entre o Legislativo e Executivo, assinalando as ocasiões em que
há transferência de poder de uma área para outra e os mecanismos atra-
vés dos quais essa transferência se realiza.

5.2 - Deverão trabalhar nesta pesquisa especialistas de História, Direito e Ciências
Sociais (no mínimo 1 de cada área), além dos estagiários requeridos em deter-
minadas etapas do projeto: tabulação de dados, pesquisas em arquivos, coleta
de documentos, etc.

5.3 -0 suporte institucional do trabalho deverá ser assegurado por convênio com
instituições acadêmicas, notadamente a UFMG e a UCMG.

5.4 -Os recursos financeiros correspondentes serão definidos após a elaboração fi-
nal do projeto.

5.5 - Um anteprojeto de pesquisa já foi elaborado. Servirá de base para a confecção,
a partir de agosto, do projeto defintivo.
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6 - CADASTRAMENTO INSTITUCIONAL

6.1 - É irracional pretende-se criar, hoje, um centro de informações que armazene
todos os dados necessários ao planejamento social. Irracional, entre outras ra-
zões, porque o poder público, através do Executivo, tem já montada uma in-
fra-estrutura que se mantém atualizada, por dever de ofício, quanto aos mais
diferentes aspectos da realidade sócio-econômico-cultural do país; tal infra-es-
trutura corresponde às diferentes instituições públicas federais e estaduais,
principalmente, além das municipais. Afigura-se lógica a hipótese de que a
Assembléia faça uso destas informações e isto pode ser viabilizado. Neste qua-
dro, passaria a Assembléia a poder utilizar este vasto potencial de informações,
que poderia ser ampliado e complementado através de seu próprio Centro de
Pesquisa.

A Diretoria de Pesquisa, com esta proposta, apresenta este Programa de Ca
dastramento Institucional, que tem como objetivo responder a três perguntas:
1. onde existem as informações?, 2. quais são elas? e 3. como obtê-las? A
resposta à primeira será o cadastro das diferentes instituições que atuam em
nosso Estado e do setor de cada uma envolvido com as informações típicas de
seu conhecimento; a resposta à segunda questão será a caracterização mais
completa possível de como estão organizadas e quais são tais informações,
finalmente, com a resposta à terceira pergunta, espera a Diretoria, mediante
procedimentos a serem implementados, pronto o cadastramento ,colocar à dis-
posição da Casa mais este serviço, que será de grande significado no trabalho
de assessoramento junto aos senhores parlamentares.

6.2 -Este trabalho já vem sendo realizado na DPDL e será objeto de reavaliação a
partir de agosto. De acordo com os resultados dessa reavaliação, deverá ser
elaborado projeto que leve em conta a nova força de trabalho disponível,
com o fim de se ampliar o âmbito do trabalho atual.

6.3 -Para este programa devem ser designados profissionais de Administração de
Empresas e Socilogia, com o apoio de estagiários das mesmas áreas.

17
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7 - BANCO DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS

7.1 —Este programa consiste num levantamento sócio-econômico dos municípios
mineiros, enfocando: população, divisão administrativa, arrecadação, economia,
composição das câmaras, etc.

7.2 - A elaboração do anteprojeto deverá ficar a cargo de profissionais das áreas de
Economia, Sociologia e Direito, a partir da admissão dos novos Técnicos de
Pesquisa.

7.3 - O projeto definitivo deverá ser conduzido pela Assembléia, em convênio com
o maior número possível de instituições.
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Estudos preliminares e elabo-
ração do ante-projeto ......

Negociação com vista ao en-
volvimento de outras ins-
tituições ..............

Elaboração conjunta do pro-
jeto final ..............
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8— BANCO DE ÍNDICES

8.1 -Este trabalho consiste em organizar e manter atualizada uma lista de informa-
ções sobre assuntos continuamente presentes no trabalho parlamentar. Os
resultados são apresentados de forma simples, na forma de índides: INPC,
balanço de pagamentos, níveis de atividade industrial, consumo de energia
elétrica, índice geral de preços, etc.

8.2 -Profissionais de Economia e Administração de Empresas deverão se responsa-
bilizar pela atualização e ampliação do banco já existente.

8,3 —A admissão dos Técnicos de Pesquisa tornará possível iniciar-se, em seguida,
a elaboração de um projeto visando à automaço do Banco de Indices.
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9 - CONTROLE DE CONVÊNIOS

9.1 -0 objetivo deste programa é dotar a Assembléia de informações que lhe permi-
tam fiscalizar efetivamente os convênios que são firmados pelos diferentes Po-
deres do Estado, uma vez que incumbe ao Legislativo, sempre, deliberar sobre
eles.

9.2 —Um estudo nesse sentido já foi iniciado pela DPDL, devendo ser submetida a
revisão após a entrada dos novos Técnicos de Pesquisa.

9.3 —O projeto definitivo deverá estar elaborado até o final de setembro, sob a coor-
denação de uni profissional de Direito ou Economia, com o apoio de estagiá-
rios.
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10 - PUBLICAÇOES

10.1 Pesquisas anteriores realizadas pela DPDL indicam a existência de demanda,
entre os parlamentares mineiros, de publicações de apoio ao seu trabalho le-
gislativo. Estão planejados:

10.1.1 - Boletins periódicos com dados relativos à tramita çâb de projetos na
Câmara, no Senado e no Congresso Nacional. Este trabalho pode ser
feito a partir do terminal de vídeo instalado na DPDL e deverá reque-
rer, na parte de pesquisa, somente o apoio dos atuais operadores;

10.1.2 —Estudos sobre a situacâb sócio-econômica de Minas Gerais, focalizan-
do aspectos relevantes da vida do Estado. Serão traçados perfis de
Economia (e, ai dentro, pode-se focalizar um setor determinado - ex.:
a agricultura - ou ainda, dentro desse setor, um produto - no mesmo
ex.: o café, a cana-de-açúcar, etc.), da Saúde, da Educação. etc. Este
programa exigirá, tanto na formulação quanto na execução, profissio-
nais de Economia e Sociologia, requerendo ainda, subsidiai iamente.
técnicos com bom conhecimento de Estatística.

102 - Um profissional de Letras deverá supervisionar a edição de todas as publi-
cações, cuidando de sua qualidade literária.

10.3 - Os estudos para o desenvolvimento desses programas devem iniciar-se
em agosto, após a admissão dos novos Técnicos de Pesquisa.
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11 - COMPARTILHAMENTO DE SERVIÇOS DO PRODASEN

11.1 - Trata-se de avaliar criticamente o que já foi feito em termos de compartilha-
mento e propor estratégias que dinamizem o trabalho que é realizado atual-
mente.

11.2 - Ë inegável que uma estratégia de compartilhamento, bem conduzida, repre-
sentaria, com o passar do tempo, um elemento capaz de valorizar, no Estado,
a participação social do Legislativo.

11.3 - Uma revisão do trabalho atual seria coordenada por um Técnico de Pesquisa
com formação em Administração de Empresas, com apoio de estagiáros
da mesma área.

11.4 - A infra-estrutura do trabalho ficaria por conta da Divisão de Pesquisa e Re-
ferência Legislativa.
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4 SESSÃO LEGISLATIVA DA 9 LEGISLATURA
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1° VICE-PRESIDENTE ........................
20 VICE-PRESIDENTE ........................
1. SECRETÁRIO ............................
20 SECRETÁRIO ............................
30 SECRETÁRIO ............................
4° SECRETÁRIO ............................

JOSÉ SANTANA

DOMINGOS LAN NA

JUAREZ HOSKEN

NILSON GONTIJO

ELMO BRAZ

LUIZ JUNQUEIRA

DELFIM RIBEIRO
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