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Criado pela ALMG há mais de 25 anos,  
Assembleia Informa chega ao número 5.000

Com pouco mais de 25 anos 
de existência, o Assembleia 
Informa consolidou-se como 
um guardião da memória do 
cotidiano do Poder Legislati-
vo mineiro. A edição de nú-
mero zero foi publicada em 
30 de abril de 1991. De lá até 
os dias atuais, foram muitos 
os fatos, debates, aconteci-
mentos políticos e persona-
gens retratados no informa-
tivo, que chega hoje à sua 
edição de número 5.000.

A edição de número 1, 
datada de 2 de maio de 1991, 
revelou um fato raro na  ALMG: 
a rejeição em Plenário de pa-
recer pela inconstitucionali-
dade emitido pela Comissão 
de Constituição e Justiça. O 

Projeto de Lei em questão 
era o 116/91, que propunha 
a conversão em dinheiro das 
férias-prêmio dos servidores 
públicos mutuários para fins 
de quitação da compra da casa 
própria e que foi transformado 
em lei no ano seguinte.

Outras edições trouxe-
ram a repercussão do con-
texto político e social do 
momento. A de 21 de junho 
de 1991 publicou nota sobre 
visita do príncipe Dom Ber-
trand de Orleans e Bragança 
à ALMG, na qual ele tratou 
de plebiscito que escolheria, 
em 1993, a volta à monar-
quia ou a manutenção do 
regime republicano no Brasil. 
Já a do dia 21 de agosto do 

mesmo ano enfatizou pro-
nunciamentos de deputados 
em função da tentativa de 
derrubada do líder da União 
Soviética, Mikhail Gorbachev. 

O presidente da Assem-
bleia, deputado Adalclever 
Lopes (PMDB), destaca a 
importância desse noticiário 
diário para dar publicidade 
às ações do Poder Legislati-
vo. “O Assembleia Informa 
evidencia a quantidade e a 
qualidade do trabalho pro-
duzido pela Casa. Além disso, 
tem o papel fundamental de 
mostrar a pluralidade das ini-
ciativas dos parlamentares e 
a diversidade dos discursos 
em pauta no Plenário e nas 
comissões”, afirma.

Para o diretor de Co-
municação Institucional da 
 ALMG, José Geraldo de Oli-
veira Prado, o jornal é essen-
cial para a interlocução entre 
parlamentares e assessores e 
é também uma fonte de in-
formação para o público que 
visita a Assembleia no dia a 
dia. “Traduzir temas difíceis e 
dar transparência ao trabalho 
da instituição também são pa-
péis do informativo”.
História viva – Além de in-
formar diariamente os lei-
tores sobre as iniciativas da 
Assembleia, manter a his-
tória do Parlamento viva é, 
segundo a servidora aposen-
tada da Gerência-Geral de 
Imprensa e Divulgação (GID) 
Cristiane Pereira, uma das 
principais funções da publi-
cação. Redatora do Assem-
bleia Informa no seu início 
e mais tarde gerente de Jor-
nalismo e gerente -geral da 
GID, ela conta que a criação 
do jornal decorreu de um 
momento pós -Constituinte, 
em que o cenário político 
passava por um momento de 
efervescência. 

De acordo com Cristiane 
Pereira, havia a preocupação 
da Diretoria de Comunicação 
da época em implementar 
ferramentas que respondes-
sem a esse novo momento. 
“Foi feita uma pesquisa e 
foi constatado que o público 
interno não conhecia bem o 
que se passava na ALMG”, 
rememora. 

A ex-gerente lembra que 
a publicação nunca foi inter-
rompida e desconhece outra 
instituição que tenha um jor-
nal nesses moldes, sem ne-
nhum tipo de terceirização. 
“O jornal envolve muita gente 
na preparação, além de muita 
responsabilidade”, destaca. 
(continua na página 2)
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Primeiras edições do Assembleia Informa 
eram datilografadas e não tinham fotos

(continuação da capa)
Redator do Assembleia Infor-
ma na época de sua criação, o 
jornalista e servidor aposen-
tado Márcio Metzker enfatiza 
que no início o jornal era rudi-
mentar. “Os primeiros Assem-
bleia Informa eram datilogra-
fados por nós em máquina 
mecânica com tipos enormes, 
daquelas usadas para escre-
ver discursos para os deputa-
dos. A diagramação era muito 
limitada, a reprodução era xe-
rográfica e não havia fotogra-
fias ou artes”, conta.

Metzker lembra que, 
cerca de dez anos depois, 
quando assumiu a Gerência 
de Jornalismo, a publicação 
já tinha evoluído muito des-
de os primeiros anos. Mas, 
ainda assim, outras modifica-

ções foram necessárias. Uma 
delas foi a utilização de fotos 
mais jornalísticas. 
Desafio – Editor do Assem-
bleia Informa entre 2010 e 
2011, o ex-servidor da GID An-
derson Netto diz que o maior 
desafio era trabalhar com tex-
tos longos, pois eram neces-
sários cortes drásticos sem, 
contudo, deixar informações 
importantes de fora. 

“Era uma atividade que 
poucos jornalistas se dispu-
nham a fazer. Muito volume 
de serviço e carga horária pe-
sada. Não havia hora para ter-
minar a jornada. Geralmente, 
o editor era o último a sair e 
apagava as luzes da redação”, 
relembra. Por outro lado, o 
trabalho em equipe era grati-
ficante, na sua avaliação. O jornalista Márcio Metzker era redator nos primeiros números

Arquivo pessoal

Leitores destacam importância do jornal

Na opinião do deputado Ro-
gério Correia (PT), o Assem-
bleia Informa exerce um papel 
relevante ao informar deputa-
dos, servidores do Legislativo, 
veículos de imprensa e popu-
lação que visita a Casa sobre a 
atuação parlamentar. “Muitas 
vezes, estamos focados no 
trabalho de alguma comissão 
específica e, ao lermos o in-
formativo, nos inteiramos de 
todas as outras atividades da 
ALMG”, comenta.

O deputado João Leite 
(PSDB) também destaca a fun-
ção do jornal de divulgar as 
ações da Assembleia. “Ao rece-

bermos a publicação no gabi-
nete, iniciamos mais um dia de 
trabalho cientes dos principais 
acontecimentos discutidos na 
Casa. Com texto conciso, cla-
ro e bastante informativo, o 
Assembleia Informa promove 
a unificação das informações 
necessárias para o trabalho 
dos servidores”, acrescenta.

O assessor da Minoria Jor-
ge Eduardo de Araújo Caixêta 
viu o informativo nascer na 
ALMG. Trabalhando na insti-
tuição desde 1987, ele ressal-
ta que o jornal logo ganhou 
papel importante. “Em uma 
época em que o acesso à in-

formação não era tão dissemi-
nado, passou a ser uma fonte 
de comunicação para a área 
parlamentar. Quando saía con-
teúdo sobre um determinado 
deputado, o gabinete o distri-
buía para suas bases”, explica.

Também leitor assíduo 
do informativo há cerca de 15 
anos, quando ingressou na As-
sembleia, o gerente de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável da Gerência-Geral 
de Consultoria Temática, Júlio 
Cadaval Bedê, presta atenção, 
sobretudo, às informações 
pertinentes à sua área. 

Quando percebe alguma 
inadequação, Bedê entra em 
contato com a Gerência de Jor-
nalismo para que as matérias 
disponibilizadas no Portal pos-
sam ser atualizadas. “O conte-
údo produzido é uma grande 
fonte de informação para a 
Consultoria poder embasar, 
por exemplo, relatórios. Por 
isso, é preciso rigor com a qua-
lidade das matérias”, justifica. 
Cobertura diária – A publi-
cação da Gerência-Geral de 
Imprensa e Divulgação (GID), 
que integra a Diretoria de Co-
municação Institucional (DCI), 

traz, de segunda a sexta-feira, 
com exceção do recesso par-
lamentar e dos feriados, as 
principais informações sobre 
o trabalho dos deputados no 
Plenário e nas comissões. Ela 
publica, ainda, a cobertura de 
eventos institucionais e de ou-
tras atividades que envolvem 
o Legislativo.

Também é possível con-
sultar nas páginas do Assem-
bleia Informa a agenda da 
ALMG, a pauta do Plenário, a 
síntese dos pronunciamentos 
dos oradores e a programa-
ção da TV Assembleia. 

Depois de escritos pela 
equipe do Jornalismo, os tex-
tos são editados e enviados 
para diagramação e revisão, 
tarefas realizadas pela Gerên-
cia de Publicidade e Comuni-
cação Visual, da DCI. Após a 
conclusão dessas etapas, o 
jornal segue para impressão 
na gráfica da Assembleia.

A tiragem de rotina é de 
580 exemplares, que são dis-
tribuídos aos setores admi-
nistrativos e aos gabinetes. O 
Assembleia Informa também 
está disponível para leitura 
no Portal da Assembleia.

Jorge Caixêta diz que a publicação é fonte de informação para deputados

Daniel Protzner
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Designação 1
Críticas ao governo do Esta-
do em razão de falhas detec-
tadas no novo processo de 
inscrição on-line para seleção 
de servidores da educação 
designados, marcaram o pro-
nunciamento do deputado 
Sargento Rodrigues (PDT). 
Segundo ele, “a oposição tem 
recebido denúncias de diver-
sas regiões do Estado, refe-

rentes à desorganização do 
processo, apontando erros e 
inconsistências” no sistema, 
que teria ficado fora do ar 
pelo menos de 24 de janeiro 
a 3 de fevereiro. Além disso, 
acrescentou, muitos pro-
fessores teriam denunciado 
que diretores estariam “es-
condendo vagas” para favo-
recer aliados. Em apartes, o 
deputado Léo Portela (PRB) 

defendeu que professores re-
sistam e ocupem as escolas, 
e Gustavo Valadares (PSDB) 
provocou o líder do PT, André 
Quintão, afirmando que ele 
tem que ser muito corajoso 
para defender o governo de 
Fernando Pimentel. Quin-
tão respondeu que é papel 
da oposição apontar falhas 
e acrescentou que Pimentel 
nomeou 40 mil concursados.

Designação 2
O deputado Cristiano Silveira 
(PT) enfatizou que não hou-
ve sucateamento maior na 
área da educação do que nos 
governos do PSDB à frente 
do Estado. Segundo o par-
lamentar, o problema atual 
das designações decorre da 
gestão educacional anterior. 
Ele relatou que o governador 
Fernando Pimentel encon-

trou 2/3 do quadro de profis-
sionais da educação ocupado 
por designados. Além disso, 
os concursados não eram 
nomeados. Em relação ao 
processo informatizado pa-
ra as designações, Cristiano 
Silveira justificou que houve 
questões pontuais, ligadas à 
implantação da tecnologia, 
mas sem grandes novidades. 
O deputado acrescentou que 

a inconstitucionalidade da Lei 
Complementar 100, de 2007, 
gerou um passivo imenso 
para Minas, resultando em 
problemas dessa natureza. 
Em apartes, o deputado Dou-
glas Melo (PMDB) defendeu 
soluções para o processo de 
designação, e André Quintão 
(PT) relatou que é preciso 
apresentar alternativas, e não 
apenas politizar a questão.

Gênero
O deputado Léo Porte-
la (PRB) fez diversas críti-
cas ao governo do Estado, 
acusando -o de ser contra a 
família e o combate às dro-
gas. Segundo ele, a atual ad-
ministração, ao liberar, por 
meio de decreto, o uso do 
nome social “em qualquer 
esfera da administração pú-
blica”, favorecendo transexu-

ais e transgêneros, teria por 
objetivo “destruir a institui-
ção familiar”. O deputado leu 
trechos do Manifesto comu-
nista, de Karl Marx, em que o 
filósofo alemão faz críticas à 
“família burguesa”, afirman-
do que o livro serve de inspi-
ração para os que defendem 
a ideologia de gênero. Léo 
Portela também acusou o 
governo de perseguir os que 

combatem as drogas, por re-
duzir investimentos nas co-
munidades terapêuticas. Em 
aparte, o deputado Sargen-
to Rodrigues (PDT) reforçou 
as críticas ao governador, 
salientando as denúncias 
de corrupção apontadas na 
Operação Acrônimo, além de 
criticar também o atraso e o 
parcelamento no pagamento 
de salários do funcionalismo.

Café
A possibilidade de o governo 
federal autorizar importação 
de café pautou o pronuncia-
mento do deputado Antonio 
Carlos Arantes (PSDB). “So-
mos referência nesse pro-
duto. Sou contrário a essa 
iniciativa”, afirmou. Ele justi-
ficou sua posição, destacan-
do que duvida que não haja 
estoque suficiente no País e 

acredita que os preços vão 
subir. O deputado disse que, 
nesse tipo de operação, pra-
gas e doenças podem chegar 
ao Brasil, o que pode afetar 
a cafeicultura local. Em seu 
discurso, Antonio Carlos 
Arantes também parabeni-
zou o prefeito de Contagem 
(Região Metropolitana de 
Belo Horizonte), Alex de Frei-
tas, por ter baixado o preço 

das passagens de ônibus. 
Sobre o processo on-line de 
designação de profissionais 
da educação, o parlamentar 
enfatizou que faltam equi-
pamentos adequados e trei-
namento dos trabalhadores 
para a eficácia da iniciativa. 
Por fim, ele criticou o gover-
no do Estado por alegar défi-
cit nas contas, mas ter criado 
novas secretarias.

MG-290
A paralisação do projeto 
de engenharia da Rodovia 
MG-290, no Sul de Minas, e 
os problemas na segurança 
pública da região levaram à 
tribuna o deputado Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB). O par-
lamentar mostrou-se dupla-
mente surpreso. Primeiro, 
com a suspensão das obras, 
divulgada no Diário Oficial, 

na última sexta-feira (3), e 
depois com a decisão do De-
partamento de Estradas de 
Rodagem do Estado (DER-
-MG), que tornou sem efei-
to a interrupção. “Isso nos 
deixou com uma grande in-
terrogação: as obras, afinal, 
vão ou não continuar?”, in-
dagou o deputado, afirman-
do que, com a comunida-
de, vai cobrar providências 

do governo. Dalmo Ribeiro 
Silva lamentou ainda que 
quadrilhas venham agindo à 
vontade, arrombando caixas 
eletrônicos e espalhando 
o terror no Sul do Estado. 
Em apartes, os deputados 
Gustavo Valadares (PSDB) 
e Bonifácio Mourão (PSDB) 
destacaram que a obra é im-
portante para o desenvolvi-
mento da região.

ORADORES
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ACONTECE HOJE

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Parlamento Jovem de Minas 2017 (Escola do Legislativo) – curso de coordenadores municipais

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (continuação) 
 1h  Panorama – Arte de rua 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h  Comissão Extraordinária das Mulheres (25/11) – Uso de 

termos pejorativos como violência contra a mulher 
 4h40  Palestra – Práticas sociais nas redes sociais, com Wagner Meira 
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 3: 

Rede de proteção aos direitos da criança e do adolescente
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Zás/Parlamento Brasil 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama (inédito) – O início do governo Trump 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 9h30 Comissão de Transporte (24/11) – Melhorias no transporte 

público de BH 
 12h Memória e Poder – Jurista Antonio Romanelli 

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 3: 

Rede de proteção aos direitos da criança e do adolescente 
13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – O início do governo Trump 
 20h Comissão de Direitos Humanos (7/12) – Os impactos de 

extinção da Ouvidoria Agrária Nacional, vinculada ao Incra 
 21h Assembleia Debate – Combate à corrupção 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30  Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País 
 23h Plenário (reprise) 

• programação sujeita a alterações
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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)

Apreciação de requerimentos na 1ª fase da ordem do dia. Não há proposições a serem analisadas na 2ª fase.

Organizadoras de evento pedem criação de
comissão permanente da mulher na ALMG

Na quinta reunião preparató-
ria de organização dos even-
tos em comemoração do Dia 
Internacional da Mulher na 
Assembleia Legislativa, re-
presentantes de entidades 
da sociedade civil cobraram a 
criação de uma comissão de-
dicada aos direitos da mulher. 
Ela funcionaria em moldes 
semelhantes aos da Comis-
são Extraordinária da Mulher, 
instalada em 2015 e encerra-
da em 2016, com a diferença 
de que seria permanente. 
A reunião, realizada ontem, 
contou com a presença da 
deputada Geisa Teixeira (PT).
Na oportunidade, foram ava-
liados os principais pontos a 
serem debatidos nos eventos 

que marcarão a data. Serão dis-
cutidos temas como educação, 
empoderamento da mulher e 
desconstrução da cultura do 
machismo. As atividades in-
cluem um ciclo de debates na 
Capital e audiências no interior.

As participantes da reu-
nião preparatória também 
criticaram a não aprovação da 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 16/15, que visa 
assegurar a presença de pelo 
menos uma deputada na Me-
sa da Assembleia. Elas solicita-
ram que a bancada das mulhe-
res se reúna com o presiden-
te da Assembleia, deputado 
Adalclever Lopes (PMDB), pa-
ra pedir a criação da comissão 
e da aprovação da PEC.

A próxima reunião pre-
paratória foi agendada para 
terça -feira (14), às 9 horas, na 

sala de reuniões da Gerência-
-Geral de Projetos Institucio-
nais (GPI).

Assembleia prepara comemoração do Dia Internacional da Mulher

DIREITOS HUMANOS

Daniel Protzner


