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mento é feita periodicamente. ''A todas as reu-

niões chegamos com cerca de 15 minl:Jtos de'

antecedência, para que tudo possa ser testado. É
uma maneira de evitar as falhas", assegura. Se as

coisas derem errado, há, ainda, um sistema de

som alternativo.

Recepção - Já o Centro de Atendimento ao

Cidadão (CAC) é o primeiro lugar para onde se

dirigem as pessoas que chegam à Alemg. As re-

cepcionistas prestam informações sobre os de-

putados e a Casa, além de receberem os visitan-

tes e asautoridades convidadas para os diversos

eventos. A recepcionista Júlia Maria Avelino Cal-

deira conta que até mesmo dados sobre a região

são solicitados. "A Assembléia é um ponto de re-

ferência", diz, salientando que cerca de 300 pes-

soas passam diariamente pelo local. Oito recep-

cionistasfazem parte, ainda, do Cerimonial. Nas so-

lenidades, elas recebem e orientam os convidados

e, com o apoio dos seguranças, ficam em pontos

estratégicos para evitar que aspessoasse percam.

Mais de mil convidados falam

o primeiro semestre, a Assembléia reali-

zou mais de 100 reuniões de Plenário e

407 reuniões de Comissão, além de ter recebi-

do, nas Comissões, I .202 convidados. Toda

essamovimentação envolveu o trabalho de inú-

meras pessoas, que participaram, direta ou indi-

retamente, da organização dos encontros e con-

tribuíram para que tudo desse certo.

Uma atividade essencial é a da

equipe do Serviço de Som. Pedro

Miguel Martins, que, desde 1986, está

na Casa, lembra que os taquígrafos, a

imprensa e os deputados dependem

do trabalho da equipe. "Sem som, a

Assembléia não funciona, por isso, não

• podemos falhar", afinma.O grupo, for-

mado por nove operadores, distribui-

se, nos dias de reunião, entre os
t~
<1 Plenarinhos e o Plenário. O operador

de som Rogério César, que trabalha há 33 anos

na Casa, explica que a manutenção do equipa-

ate o dia I 6 destemes.

gado de mobilizar prefeitos, vereadores, lideranças tão, à Plenária Estadual.

Pedro Miguel Martins,
do Servifo de Som
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