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Editorial

cARTA DA pRESIDENTE

Com certeza nada marcou tanto a nossa 
história como a grave crise sanitária que 
enfrentamos. A pandemia nos apresentou 
novas formas de pensar, agir, se conectar 
com o outro e se unir em prol da vida.

Planejamentos foram deixados de lado, 
prioridades foram alteradas, nossa 
própria maneira de ver o mundo e sua 
forma de funcionamento foi redesenhada. 
Esta palavra “redesenhar” se fixou em 
minha mente e me fez ver o quanto tudo 
pode ser construído e reconstruído.

Lembro de quando assumi a presidência 
da Unale. Tinha diversos objetivos e 
sonhos, uma trajetória toda moldada para 
trabalhar em prol da juventude, das novas 
tecnologias, do fortalecimento do parlamento, 
mas tudo precisou ser reconfigurado.

A Unale se mostrou tão importante 
para esse momento, principalmente no 
papel de interlocutora do Parlamento e 
da sociedade, junto às entidades que 
buscavam arduamente uma solução 
para diminuir os impactos da pandemia.

Começamos uma saga para alinhar as 
ações das 27 Casas Legislativas do País.
Criamos um Banco de Leis para compartilhar 
projetos que mudaram para melhor a vida 
dos brasileiros. Levamos as indagações dos 
parlamentares à Anvisa sobre a autorização 
de vacinas. Ouvimos e dialogamos com as 
embaixadas Russa e Chinesa, através da 
Comissão Nacional de Acompanhamento 
da Vacinação (CONAV), para tratar das 
compras dos imunizantes. Nossas ações 
pautaram agendas, contribuíram para o 
funcionamento das Assembleias e orientaram 
os parlamentares nesse momento tão difícil.

A Unale também 
completou os seus 25 
anos de fundação e se 
tornou mais forte, mais 
participativa, interativa 
e mais moderna, 
surgindo assim a 
Unale 25+. Uma nova 
etapa marcada pela 
consolidação de um 
trabalho voltado para 
o fortalecimento do 
Parlamento brasileiro.

Recebi uma missão 
de vida ao ser 

Ivana Bastos
Deputada Estadual (BA)
Presidente da Unale

responsável pela condução dos trabalhos 
da Unale juntamente com o apoio dos 1059 
parlamentares de toda federação brasileira em 
um período único da nossa história. Acredito 
que realizamos um grande papel e ainda 
temos muito a contribuir.

A 24ª Conferência Nacional da Unale (CNLE) 
este ano, pela primeira vez foi realizada 
de forma híbrida, nos dias 24, 25 e 26 de 
novembro, sendo a presencial, em Campo 
Grande (MS), com um tema muito especial: 
“Redesenhando os Caminhos do Parlamento”.

O evento mais tecnológico da história da 
Unale contou com a presença, física e online, 
de milhares de participantes brasileiros e 
estrangeiros que, juntos, acompanharam 
as principais proposições para alavancar 
o desenvolvimento do nosso Brasil.
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"O Brasil tem percepção muito clara do papel que a agricultura pode 
desempenhar na promoção do desenvolvimento econômico”, assim afirma a 
Ministra de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, à Unale.

Formada em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Viçosa (Minas 
Gerais), Tereza avaliou o cenário agrícola brasileiro e os impactos causados pela 
pandemia, além da utilização de novas tecnologias para desenvolvimento do agronegócio.

Em entrevista exclusiva para a Revista Unale, Tereza Cristina, destacou as 
principais mudanças neste novo cenário mundial e os impactos econômicos 
do agronegócio e traçou o panorama para a agricultura brasileira em 2022.

Ministra Tereza Cristina fala dos aspectos 
econômicos do agronegócio brasileiro

Entrevista/Ministra Tereza Cristina 

Na direção da Pasta da Agricultura Nacional desde 2019, ministra 
fala dos principais impactos para o setor agrônomo
Por Camila Ferreira

Foto: Ney Xavier
Ministra Tereza Cristina em 
palestra na 24ª CNLE
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Como a tecnologia pode alavancar o 
setor do agronegócio?

A tecnologia já está alavancando o agro 
há muito tempo. Temos  colecionado 
excelentes resultados nos últimos 
anos, transformando nosso país em 
uma potência agroambiental. E só 
conseguimos chegar nessa posição 
graças a investimentos maciços em 
tecnologia, ciência e inovação no campo.

O resultado é uma “revolução” na 
produção de alimentos, garantindo a 
segurança alimentar da nossa população, 
além de tornar o Brasil um dos principais 
produtores e exportadores mundiais 
de produtos agrícolas, atendendo às 
necessidades alimentares de mais de 
800 milhões de pessoas no planeta.

Nossas exportações têm registrado 
recordes sucessivos de desempenho, 
principalmente, para as vendas de soja, 
açúcar, café, carnes bovina e suína.

Em sua opinião, quais as principais 
mudanças aconteceram na agricultura 
brasileira nos últimos anos?

A amphliação do uso da tecnologia, da 
ciência, da inovação foi e está sendo, 
sem dúvida, a força motriz que projetou 
o Brasil nesta posição tão importante no 
cenário alimentar mundial. O país investiu 
em pesquisa e tecnologia tropical. 
Ampliou produção em 400% enquanto a 
área cresceu apenas 40%. O país hoje 
é uma referência em agricultura tropical, 
com até três safras.

Hoje, a agricultura se expandiu, se 
modernizou e o Brasil se tornou uma 

 O futuro dos sistemas 
agroalimentares em nosso 
País deverá se basear 
em dois grandes pilares: a 
sustentabilidade/bioeconomia 
e a inovação digital/Food Tech. 
Nesse sentido, destacam os 
esforços empreendidos na 
melhoria  da infraestrutura digital 
para o  setor  agropecuário 
brasileiro, pavimentando sua 
entrada na nova era digital, 
iniciou a ministra.

“ 

“ 
Foto: Wagner Guimarães



potência agroambiental. O agronegócio 
é responsável por 21% do Produto 
Interno Bruto (PIB) e 20% dos empregos 
no país. O Brasil exporta para mais de 
200 países e 1,5 bilhão de pessoas têm 
algum alimento no seu prato que vem da 
nossa agropecuária.

O Brasil é o terceiro maior exportador 
mundial de produtos agrícolas e o 
principal produtor e exportador de 
produtos importantes como, açúcar, 
café, suco de laranja, soja em grãos 
e carnes. Tudo isso aliado às práticas 
de sustentabilidade e preservação 
ambiental, seguindo a exigência mundial 
para que a demanda por alimentos seja 
atendida com impacto ambiental mínimo 
e baixo custo.

Sustentabilidade tem sido uma das 
principais bandeiras parlamentares 
para promover a economia sem 
prejuízo para o meio ambiente e 
visando o futuro da nação. Como a 

agricultura sustentável contribui para 
o eixo econômico nacional?

O tema da sustentabilidade no agro 
envolve vários aspectos como a geração 
do chamado “emprego verde”; mitigação 
dos gases de efeito estufa e contribuição 
dos biocombustíveis para a matriz 
energética sustentável. Este é o caminho 
que o Brasil vem percorrendo a algum 
tempo.

A agropecuária é parte da solução 
para mudanças climáticas. Falo que é 
parte porque há embutido aí o desafio 
da segurança alimentar, que depende 
diretamente de seguirmos com práticas 
sustentáveis no campo. Sustentabilidade 
traz eficiência e renda para o produtor.

Uma das nossas ações de destaque é o 
Plano de Agricultura de Baixa Emissão de 
Carbono, chamado de Plano ABC, desde 
2010, e as novas metas para o ABC+ até 
2030. Vamos continuar trabalhando para 

Foto: Wagner Guimarães
Parlamentares participando da palestra 
da Ministra Tereza Cristina
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que a nossa agricultura seja cada vez 
mais eficiente e sustentável. 

A experiência brasileira tem demonstrado 
que é possível atingir resultados 
expressivos a partir de uma abordagem 
equilibrada de sustentabilidade na 
agricultura. E foi com essa visão, 
inclusive, que participamos da COP 26, 
realizada recentemente no Reino Unido 
e que deve continuar. 

A Unale congrega todo o Parlamento 
Estadual e incentiva a discussão 
para o fomento de políticas públicas 
nacionais e regionais. Qual a 
relevância da integração da entidade 
com as Pastas Executivas do Governo 
Federal?

O diálogo, a troca de informação, o 
debate, são ferramentas essenciais 
numa democracia na busca de soluções, 
na construção de políticas públicas 
essenciais para a população brasileira. 
O envolvimento dos parlamentos 
estaduais - e, portanto, das populações 
dos estados - com as políticas públicas 
nacionais é essencial para que 
tenhamos soluções adequadas para 
todo o Brasil.                    
                                                                                                                      
Da mesma forma, este debate pode 
oferecer aos legislativos estaduais 
aperfeiçoamentos específicos para 
suas populações, de acordo com as 
peculiaridades de cada estado. 

Foto: Ney XavierMinistra Tereza Cristina em 
palestra na 24ª CNLE
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Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica

Prioridade na investigação de crimes com crianças 
e adolescentes

Ensino domiciliar 

Em respeito às vítimas de racismo 

Vedada proibição de foto em supermercado

Foi publicada no Diário Oficial da União a Lei 14.188/2021, que incentiva mulheres 
a denunciarem situações de violência mostrando um “X” escrito na palma da mão, 
preferencialmente em vermelho. A medida, que já está em vigor e faz parte do 
programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, prevê a realização de 
campanhas de divulgação e insere no Código Penal o crime de violência psicológica 
contra a mulher, com pena de um a quatro anos de reclusão.

A Lei 17.428/2021 dispõe sobre a garantia de prioridade de tramitação dos 
procedimentos investigatórios que visem à apuração e responsabilização de crimes 
dolosos e culposos com resultado morte, que tenham como vítimas crianças e 
adolescentes, no âmbito do Estado de São Paulo.

No Estado do Paraná, a Lei 20.739/2021 prevê que a educação domiciliar será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. A prática não é obrigatória e os pais poderão optar entre 
o ensino escolar ou o domiciliar. Essa escolha deverá ser comunicada a um órgão 
competente definido pelo Poder Executivo por meio de um formulário específico 
e caberá aos Conselhos Tutelares realizar as supervisões periódicas para coibir 
qualquer tipo de abuso.

A Lei 11.004/2021 proíbe que condenados por racismo assumam cargos 
comissionados no estado do Rio Grande do Norte. De acordo com a medida, fica 
vedada a nomeação, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta, bem 
como em todos os Poderes e Órgãos do Estado, para todos os cargos de livre 
nomeação e exoneração, de pessoas que tenham sido condenadas com base na 
Lei Federal nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989.

Aprovada no estado do Espírito Santo, a Lei 11.433/2021 estabelece que 
mercados e supermercados não podem impedir os consumidores de fazerem 
registros fotográficos ou filmagens dentro dos referidos estabelecimentos. As 
fotografias e filmagens serão permitidas somente quando feitas via smartphones ou 
câmeras fotográficas domésticas. A utilização de qualquer equipamento de natureza 
profissional é vedada.
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Primeiros socorros em casa

Programa goiano de dignidade menstrual

Política Nacional de Prevenção do Diabetes

Educação financeira escolar

Sigilo de dados assegurado

A Lei 9.448/2021, aprovada no Estado do Rio de Janeiro, dispõe sobre orientações 
e treinamento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de 
corpo estranho e prevenção de morte súbita nas maternidades e os hospitais 
públicos e privados. Desta forma, as instituições de saúde estaduais, públicas e 
privadas, poderão garantir aos pais e/ou responsáveis de recém-nascidos a oferta 
de orientações e treinamento para primeiros socorros nos casos supracitados, que 
devem ser ministrados antes da alta, no próprio local.

A Lei 21.163/2021 institui o Programa Goiano de Dignidade Menstrual. De acordo 
com o texto, o programa tem o objetivo central de garantir o acesso a absorventes 
higiênicos descartáveis às mulheres que sejam estudantes da rede pública, 
adolescentes em cumprimento de medida de privação de liberdade, em situação 
de rua ou de extrema pobreza no Estado de Goiás. A lei também estabelece 
como objetivos complementares “conscientizar a sociedade goiana sobre o direito 
da mulher aos cuidados básicos de saúde relativos ao ciclo menstrual, como um 
processo natural e saudável do desenvolvimento humano”.

A Lei 13.895/2021 prevê que o Sistema Único de Saúde (SUS) adotará a Política 
Nacional de Prevenção do Diabetes e de Assistência Integral à Pessoa Diabética, 
em qualquer de suas formas, incluído o tratamento dos problemas de saúde com 
ele relacionados. Constituirá parte integrante da política estabelecida neste artigo a 
realização de campanhas de divulgação e conscientização sobre a importância e a 
necessidade de medir regularmente os níveis glicêmicos e de controlá-los.

A última semana de maio deve ser dedicada ao estímulo à educação financeira 
para crianças e adolescentes da rede pública de educação em Roraima. É o que 
define a Lei 1.428/20, promulgada pela Assembleia Legislativa de Roraima, para 
criação do Programa Estadual de Educação Financeira Escolar. O programa busca 
tornar a educação financeira acessível a todos os estudantes da rede pública, com 
atividades, conteúdos lúdicos e conceitos básicos sobre o tema.

De acordo com a Lei 11.791/2021, do estado da Paraíba, as mulheres em situação 
de risco decorrente de violência doméstica e intrafamiliar, juntamente com os seus 
filhos e outros membros das suas famílias, terão o sigilo dos dados garantidos nos 
cadastros dos órgãos públicos do Estado. A inserção no sigilo dos dados cadastrais 
acontecerá a partir do momento em que a mulher for atendida pelo primeiro órgão 
público estadual. O Poder Público poderá celebrar convênios com os municípios da 
Paraíba, com vistas à ampliação da inserção do sigilo cadastral previsto na Lei.
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A ABRADEE está sempre à disposição dos 
parlamentares, representantes dos cidadãos, 

contribuindo para manter a qualidade do serviço.

São mais de 200 mil empregos 
gerados, com investimentos de 
R$ 18 bilhões anualmente.
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Para fazer uma campanha de sucesso 
nas redes sociais pense antes em como 
anda a sua marca política fora do digital e 
como potencializá-la nas redes.

Tenha um pensamento estratégico 
baseado na tríade: audiência, propósito e 
distribuição de mensagem - metodologia 
que emprestei do grande amigo e 
estrategista digital Estêvão Soares, e que 
eu trouxe para o Marketing Político.

Após, faça um planejamento e desenvolva 
ações que gerem identificação, 
engajamento e conexão com as pessoas, 
assim ampliando o alcance da sua 
mensagem. 

Para isso, é preciso encontrar a audiência 
que entenda a relevância das suas 
propostas. Por isso, use os dados das 
redes para chegar ao seu público.

Controlar sua imagem, autoridade e 
influência também são fundamentais 

nas redes sociais?

para fortalecer e divulgar propostas e 
ações políticas, gerando credibilidade 
na cabeça do cidadão, reduzindo 
impactos de crises de imagem e 
ataques, a exemplo as tão difundidas 
fake news.

Lembre-se, é primordial saber qual 
é o propósito do conteúdo gerado, 
seu objetivo e claro: a sua finalidade, 
passando de refém das redes sociais a 
protagonista da sua estratégia.

Por isso, não basta ficar a mercê do 
conteúdo orgânico, aquele que é postado, 
e ficar a espera de engajamento. Você 
precisa usar as redes sociais a favor do 
seu propósito.

Tendo isso às claras, seu caminho estará 
mais nítido e você estará mais a frente do 
seu adversário político nas redes sociais 
que, hoje, são essenciais para sua marca 
política em um mundo pós-pandêmico.

ARTIGO

Como fazer uma 
campanha de sucesso

Gisele Meter - Especialista em 
estratégia de conteúdo, influência 

digital e construção de marcas 
políticas. Psicóloga e psicometrista, 

proprietária do perfil Estratégia 
Parlamentar.



PERFIL | LIDIO LOPES

LIDIO LOPES ASSUME 
PRESIDÊNCIA DA UNALE
Em 2022, o sul-mato-grossense seguirá no comando da 
entidade que congrega todo o Parlamento Estadual

Diante de um cenário de 
constante mudança e 
modernização dos processos 
de atuação nos mais variados 
segmentos da sociedade 
mundial, o deputado Lidio 
Lopes (MS), membro efetivo 
da União Nacional dos 
Legisladores e Legislativos 
Estaduais - UNALE, desde o 
ano de 2013, estará à frente 
das principais temáticas que 
englobam o fortalecimento do 
trabalho parlamentar e das 27 
Casas legislativas Estaduais.

Em entrevista exclusiva 
para a REVISTA UNALE, o 
parlamentar fala dos desafios 
que espera enfrentar, das 
conquistas que serão buscadas 
e da atuação da entidade 
em bandeiras que reforcem 
o cumprimento de deveres 
e direitos constitucionais e  
promovam o bem estar da 
população brasileira.

O senhor agora preside a entidade que 
congrega todo o parlamento estadual e 
representa os 1059 deputados e deputadas 
estaduais. Como vê a responsabilidade que 
assume no ano de 2022?

Primeiro sou grato a Deus pela oportunidade 
e privilégio que ele me dá por presidir uma 
entidade que agrega todo o parlamento estadual 
e também os 1059 deputados e deputadas 
estaduais. Vejo como muita responsabilidade 
estar à frente desta instituição, que tem uma 
grandiosidade tremenda e farei dela ainda maior 
com muito trabalho e galhardia na promoção 
de projetos importantes para o Parlamento.

Por Camila Ferreira e Sohane Gomide

Foto: Wagner Guimarães
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Neste ano, a Unale comemorou 
25 anos de fundação. Quais as 
expectativas para os próximos anos 
de trabalho da entidade?

A expectativa é unirmos cada vez mais 
a entidade e a sociedade civil, torná-
la um eixo catalisador de importantes 
debates no Congresso Nacional, contar 
com parcerias do terceiro setor e do 
governo federal, bem como das Casas 
Legislativas, através de filiação de todos 
parlamentares estaduais em mandatos.

Bandeiras como a modernização do 
parlamento estadual e a integração 
digital entre as Casas Legislativas 
foram trabalhadas pela Unale na 
última gestão. Qual será a principal 
bandeira da sua gestão e como 
pretende executá-la?

A Unale tem algumas pautas em 
andamento, pausadas pela pandemia, 
que deverão ser retomadas, como a 
expansão de bandeiras que trabalhem a 
valorização da vida e políticas públicas e 
a expansão de parcerias internacionais 

com instituições com objetivos correlatos,  
mas também queremos buscar a solução 
para melhorarmos nossas atuações 
como parlamentares estaduais.

Qual será o principal objetivo da Unale 
no ano de 2022 e quais os desafios o 
senhor acredita que enfrentará?

O objetivo primordial é atuar em defesa 
de pautas estaduais que  já seguem em 
tramitação no Congresso Nacional, como 
o texto que prevê maior autonomia de 
atuação para as Assembleias Legislativas 
e para a Câmara Legislativa do DF, mas, 
principalmente, objetivamos também ver 
um Parlamento Estadual muito forte, com 
maior abrangência de atuação nas mais 
variadas esferas do Estado Democrático 
de Direito. A Unale irá focar na solução 
das demandas da população, que sempre 
será ouvida pelos seus representantes 
regionais.

Trabalhar bandeiras de cunho 
estadual é uma das diretrizes da 
Unale. Durante a sua gestão, como os 
parlamentares estaduais podem atuar 
para disseminar importantes políticas 
públicas para a sociedade?

Os membros da entidade irão atuar com 
políticas públicas por meio da instalação 
de  Frentes Parlamentares específicas, 
uma delas deve ser em defesa da bandeira 
de assistência social em cada região do 
Brasil. A pandemia de Covid-19 gerou 
uma demanda social muito grande, tanto 
quanto ou mais que a própria Saúde, e 
iremos discutir as soluções para dirimir 
os impactos causados por ela. 

Foto: Jessen Peixoto



Qual é a importância da Unale no 
cenário político atual?

Agregar os parlamentares e expandir 
bandeiras que surgem nos estados, 
mas que podem impactar todo o país. 
A UNALE amplia discussões relevantes 
para o povo e leva ao Congresso Nacional 
as demandas e anseios de cada estado. 
Além disso, a entidade é o principal canal 
representativo do Parlamento Estadual 
perante a Suprema Corte. Nós sabemos 
a força dos parlamentos estaduais e não 
seremos só coadjuvantes na história 
nacional. 

Em 2022, serão realizadas eleições 
federais e estaduais, de que forma a 
Unale atuará neste período?

O ano de 2022 será de muita atividade 
e a UNALE terá que ter uma atuação 

muito profícua nesse sentido, levando 
apoio aos parlamentares, alternativas 
e discussões das grandes bandeiras 
estaduais. A entidade será um auxílio 
para que os seus associados, aqueles 
que forem concorrer ao pleito, tenham 
instrumentos e ferramentas para fazer 
um excelente trabalho para os eleitores 
e dar continuidade às suas demandas do 
mandato em andamento.

A Unale lidera discussões importantes 
para o fortalecimento do Poder 
Legislativo Estadual, inclusive por meio 
de parcerias com órgãos federais. Em sua 
gestão, como será realizada a interação 
da Unale e instituições governamentais?

Conduziremos uma gestão integrada 
com todos os Poderes e sistemas 
organizacionais do país. A ideia central 
é estabelecer uma boa relação para 

Foto: Wagner Guimarães
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que as demandas sejam atendidas e 
solucionadas. Nós já temos uma atuação 
nas bases estaduais e não tenho dúvida 
que com o apoio do Congresso Nacional 
e de órgãos como o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal 
Federal (STF), outras pautas como a 
relacionada ao Fundo Partidário para 
os deputados estaduais lograrão êxito e 
terão um bom trâmite para aprovação.

Tratando-se dos novos tempos, a 
pandemia resultante do coronavírus 
gerou diversos impactos no mundo, um 
deles foi o aceleramento da tecnologia 
nos processos. Como a Unale irá atuar 
para alavancar o segmento tecnológico 
nos Parlamentos Estaduais?

Bem, com a chegada da pandemia, 
todas as Casas Legislativas tiveram 
que se reinventar, principalmente achar 
uma maneira que tornasse viável a 
continuação dos trabalhos legislativos, 
como as votações de projetos que não 
podiam estagnar, a realização das 
sessões plenárias, entre outras atividades 
do Parlamento. 

A Unale tem participado deste 
movimento do uso tecnológico no 
processo legislativo, tem promovido lives 
e seminários onlines para discussão de 
temas relevantes, realizou parceria com 
o Senado Federal para difundir para as 
Assembleias o Sistema de Deliberação 
Remota (SDR) e acabou de promover, 
pela primeira vez, a Conferência mais 
tecnológica da história da entidade. É um 
caminho sem volta, trabalharemos para 
que a tecnologia seja grande aliada na 
resolução de problemáticas sociais, em 
âmbito nacional e regional.

O que os parlamentares associados 
da Unale devem esperar da gestão 
Lidio Lopes?

A gestão Lidio Lopes será uma gestão 
totalmente comprometida com a UNALE. 
Foi eleita uma diretoria excelente e que 
trabalhará com foco na valorização do 
trabalho parlamentar em prol da melhoria 
da qualidade de vida das pessoas. 
Não medirei esforços para estar muito 
presente nos parlamentos estaduais e 
acima de tudo, buscando o que for melhor 
para as Assembleias Legislativas, mas 
principalmente para os parlamentares 
estaduais.

Então contem com o nosso trabalho, 
dedicação e não tenha dúvida que farei 
tudo para honrar essa gloriosa instituição 
que é a UNALE, tenho certeza que 
Deus nos dará discernimento e nos 
encaminhará para que possamos ter 
uma profícua gestão, abençoada por 
Deus mas acima de tudo, com grandes 
resultados.



ESPECIAL
CONFERÊNCIA



19

Com um público inscrito de cerca de 5 mil 
participantes, mil deles de modo presencial, 
a Unale realizou, pela primeira vez em sua 
história, uma Conferência totalmente híbrida. 
Expectadores nacionais e internacionais 
puderam acompanhar os debates sobre o 
Redesenho dos Caminhos do Parlamento.



Abertura oficial da 24ª Conferência da 
Unale celebra seus 25 anos com o maior 
evento tecnológico da história

Com a apresentação do hino nacional pela 
Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande, 
teve início, na noite da quarta-feira (24), a 
cerimônia oficial de abertura da 24ª Conferência 
Nacional da União Nacional dos Legisladores e 
Legislativos Estaduais (Unale), que neste ano foi 
realizada no formato híbrido, com palestras online 
e sede presencial em Campo Grande, capital de 
Mato Grosso do Sul, no Centro de Eventos Bosque 
Expo.

Abrindo os discursos, o 
presidente da Comissão 
Organizadora e vice-presidente 
da região Centro-Oeste, 
deputado estadual Lidio Lopes 
(MS) falou sobre o “sonho” de 
trazer a Conferência Nacional 
da Unale ao estado, após ficar 
impressionado com os eventos 
de anos anteriores dos quais 
participou. 

Por Richelieu Pereira

“Imagina a emoção de estar 
aqui neste momento. 

As articulações foram tantas 
que conseguimos vencer, em 

Brasília, para que Campo 
Grande pudesse sediar a 24ª 

Conferência Nacional da 
Unale. O que parecia ser um 

sonho distante”. E completou: 
“Vamos fazer a maior 

Conferência tecnológica da 
história da Unale”.

Foto: Jessen Peixoto
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Em seguida, a presidente da Unale, deputada Ivana Bastos (BA), destacou as 
dificuldades enfrentadas em um mandato durante a pandemia. “Tínhamos tantos planos 
para nosso mandato. A Unale precisou se antecipar e investir em novas tecnologias, 
essenciais neste período de pandemia. 

Nesta Conferência, pretendemos debater os novos rumos Legislativos, bem como 
analisar o cenário econômico, e, sobretudo, refletir sobre as eleições de 2022. Uma 
caminhada que segue. ”

Em seguida à fala da presidente, foi apresentado um vídeo comemorativo aos 25 anos 
da Unale, no qual fundadores e ex-presidentes apresentaram os fatores que levaram à 

fundação da entidade, em 1996, e sua a 
importância desde então.

O presidente da Assembleia Legislativa 
de Mato Grosso do Sul, deputado Paulo 
Corrêa (MS) destacou o momento “tão 
significativo desta Conferência”. “Nós, 
deputados estaduais, mesmo no período 
de pandemia, tivemos que ter muita 
competência para tocar o nosso trabalho. 

As sessões híbridas têm o quórum maior 
e qualificado, temos mais agilidade de 
votação”, discursou o parlamentar em 
referência a característica híbrida da 24ª 
Conferência.

Foto: Jessen Peixoto
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O governador do Estado, Reinaldo 
Azambuja (MS), agradeceu os parceiros 
que contribuíram para a realização do 
evento. “Não se realiza uma Conferência 
como essa sem os parceiros. 

É uma grande alegria para nós, sul-mato-
grossenses, ver aqui na nossa capital 
a 24ª Conferência Nacional da Unale. 
Penso que não haveria melhor hora 
para essa reunião dos parlamentos e 
parlamentares estaduais do Brasil e nem 
um tema central mais apropriado do que 
o escolhido para esta jornada de debates 
e troca de ideias”.

HOMENAGENS
Em alusão aos 25 anos da Unale, houve homenagem aos ex-presidentes da entidade 
que estavam presentes na cerimônia: Orlando Pessuti (PR), Maurício Picarelli (MS), 
Alexandre Postal (RS), Cesar Halum (TO), Clóvis Ferraz (BA), Alencar da Silveira Júnior 
(MG), José Luís Tchê (AC), Venâncio Fonseca (SE), Sérgio Leite (PE), Sandro Locutor 
(ES), Ana Cunha (PA), Adjuto Afonso (AM), Luciano Nunes (PI) e Ciro Simone (RS).

Os ex-presidentes Carlos Dunga (PB), Geraldo Magela (DF), Sebastião Tejota (GO), Leal 
Júnior (PI), Liberman Moreno (AM), Joares Ponticelli (SC) e Kennedy Nunes, que não 
puderam estar presentes, também receberam a homenagem. In memoriam, já falecidos, 
houve homenagem para Agostinho Patrus (MG), Miguel Martine (MG), José Távora (RJ), 
e Aparecida Gama (RJ).

Governador (MS), Reinaldo
Azambuja, em discurso na 

abertura da 24ª CNLE 
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Ivana Bastos (BA), Orlando Pessuti (PR) 
e Lidio Lopes (MS)

Ivana Bastos (BA), Maurício Picarelli (MS) 
e Lidio Lopes (MS)

Ivana Bastos (BA), Clóvis Ferraz (BA) 
e Lidio Lopes (MS)

Ivana Bastos (BA), Cesar Halum (TO) 
e Lidio Lopes (MS)

Ivana Bastos (BA), Alexandre Postal (RS) 
e Lidio Lopes (MS)

Ivana Bastos (BA), Alencar da Silveira Jr. (MG) 
e Lidio Lopes (MS)



23

A comenda Unale foi entregue ao governador anfitrião Reinaldo Azambuja, ao presidente 
da Alems, deputado Paulo Corrêa, e ao prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, que 
foi representado pela vice, Adriane Lopes, que, por sua vez, recebeu o troféu gratidão; 
assim como o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás e presidente do Colegiado 
de Presidentes das Assembleias Legislativas, deputado Lissauer Vieira, e o secretário 
estadual de Turismo do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini.

Ivana Bastos (BA), Reinaldo Azambuja. (MS) 
e Lidio Lopes (MS)

Ivana Bastos (BA), 
Paulo Corrêa (MS) e Lidio Lopes (MS)

Ivana Bastos (BA) e Lissauer Vieira (GO) Ronaldo Santini (RS) e Ivana Bastos (BA)Ivana Bastos (BA) e Adriane Lopes (MS) 

Adriane Lopes (MS), Ivana Bastos (BA), 
Marquinhos Trad (MS) e Lidio Lopes (MS)

Ivana Bastos (BA), José Luiz Tchê (AC)
e Lidio Lopes (MS)

Ivana Bastos (BA), Venâncio Fonseca (SE)
e Lidio Lopes (MS)

Ivana Bastos (BA), Sandro Locutor (ES)
e Lidio Lopes (MS)

Ivana Bastos (BA), Luciano Nunes(PI)
e Lidio Lopes (MS)

Ivana Bastos (BA), Adjuto Afonso (AM)
Ve Lidio Lopes (MS)

Ivana Bastos (BA), Sérgio Leite (PE) 
e Lidio Lopes (MS)

Ivana Bastos (BA), Ana Cunha (PA)
e Lidio Lopes (MS)

Ivana Bastos (BA), Ciro Simoni (RS) 
e Lidio Lopes (MS)



SEBRAE VALORIZA PODER DOS LEGISLATIVOS 
ESTADUAIS NO FORTALECIMENTO DE MICRO E 
PEQUENOS EMPRESÁRIOS
Durante a 24ª Conferência Nacional da Unale, entidade listou iniciativas 
que podem contribuir para a melhoria do ambiente de negócios de 
empreendedores individuais

Por Marcelo Nantes

A participação dos micros e pequenos 
empresários representa 30% do PIB 
(Produto Interno Bruto) brasileiro e, 
com a ajuda dos poderes legislativos 
estaduais, tem potencial para chegar a 
40%. A afirmação foi feita pelo gerente 
de Políticas Públicas do Sebrae Nacional, 
Silas Santiago, durante a 24ª Conferência 
Nacional da Unale, que em 2021 ocorreu 
em Campo Grande, capital do Mato 
Grosso do Sul.

No evento, o gestor do Sebrae (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas 
Empresas) conduziu o painel “Contribuição 
do Sebrae na melhoria do ambiente 
legal de negócios”. Na apresentação, 
ele sugeriu duas iniciativas à plateia, 
formada majoritariamente por deputados 
e deputadas estaduais de todo o País.

A primeira delas reivindica que as 
secretarias de Fazenda de Estados 
e Municípios façam o cálculo do 
ICMS (Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços) e do ISS 
(Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza), respectivamente - assim 
como já ocorre com o IPVA e o IPTU. 
Outra ideia é que os executivos estaduais 
formulem projetos de lei autorizando as 
respectivas juntas comerciais a isentar 
novos empreendedores da cobrança de 
encargos ou taxas no ato de abertura de 
empresas. 

 “A prioridade é uma 
mudança cultural, sem 
a criação de barreiras 

burocráticas. Na verdade, 
temos é que eliminá-las. 

Todos que acabaram 
com elas, incentivando 
a abertura de empresas, 

conseguiram desenvolver 
seus Estados e Municípios”, 

afirmou Silas Santiago.
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Silas Santiago, Gerente de Políticas do Silas Santiago, Gerente de Políticas do 
Sebrae Nacional, em palestra sobre Sebrae Nacional, em palestra sobre 

Contribuição do Sebrae na melhoria Contribuição do Sebrae na melhoria 
do ambiente legal de negóciosdo ambiente legal de negócios
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Na avaliação do gerente do Sebrae 
Nacional, o atual modelo de cobrança 
do ICMS é “um problema sério dos 
pequenos negócios”. Ele esclarece 
que os empresários brasileiros pagam 
impostos antes mesmo de vender a 
mercadoria, o produto ou o serviço. 
Santiago entende que uma saída seria 
se “pelo menos o cálculo do imposto 
(ICMS ou ISS) fosse feito pelos entes 
responsáveis pelas cobranças. 

“Os Estados possuem todos os 
documentos fiscais eletrônicos, seja 
a nota fiscal nacional - que envolve 
transações interestaduais - seja a nota 
fiscal do varejo. É possível realizar 
pelo menos um cálculo aproximado 
- a declaração pré-preenchida. Isso 
facilitaria a vida do empreendedor”, 
orienta Silas Santiago.

A modernização dos processos de 
incentivo à atuação dos micros e 
pequenos empreendedores passaria, 
também, pelas juntas comerciais - 
cuja gestão é de responsabilidade dos 
Estados. De acordo com o Sebrae, 
o tempo médio de abertura de uma 
empresa, no Brasil, passou de 152 dias 
para dois dias, apenas. Porém, Silas 

acredita que é possível reduzir ainda 
mais este prazo para um dia - ou até 
mesmo horas.

De acordo com ele, isso seria possível 
com a melhor utilização do balcão único, 
serviço disponibilizado pela internet 
onde o empreendedor consegue, no 
mesmo endereço eletrônico, fornecer 
dados pessoais. 
Ele também defende o fim das inscrições 
estaduais e municipais, com um CNPJ 
único e o aperfeiçoamento das versões 
estaduais da Lei Geral da Micro e 
Pequena Empresa.

Desburocratizar é preciso

A desburocratização dos processos de 
abertura de empresas e da cobrança de 
encargos nunca será demais, ao mesmo 
tempo que sempre será um desejo. 
Para o gestor do Sebrae, é preciso que 
parlamentares estaduais e municipais 
criem frentes parlamentares de apoio 
a micros e pequenas empresas, nos 
moldes do colegiado que atua no 
Congresso Nacional. Para Silas, grupos 
como este são positivos e melhoram o 
relacionamento e a articulação com o 
Executivo.

Foto: Wagner Guimarães

Silas Santiago em palestra na Silas Santiago em palestra na 
24ª CNLE24ª CNLE



O IMPACTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO 
REDESENHO DO PARLAMENTO
Por Jader Viana

Com a necessidade de isolamento social, 
causado pela pandemia do coronavírus, 
foi preciso inovar e criar novas formas 
de convívio social que permitissem a 
continuidade das nossas interações, 
ainda que de forma remota. Por sorte, 
grande parte do aparato tecnológico 
necessário para essa nova forma de 
existência já estava pronta. Rapidamente 
incorporamos as videoconferências, 
salas de reuniões virtuais, aulas on-line, 
transmissões de eventos e até mesmo 
lives ao nosso dia-a-dia. 

Igualmente rápida foi a resposta dos 
parlamentos pelo mundo, e também no 
Brasil, com a implantação de sistemas 
que garantiram a continuidade de 
forma bastante eficiente dos processos 
legislativos. Esta é a conclusão 
de especialistas que discutiram a 
modernização dos parlamentos durante 
a 24ª Conferência da Unale em Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul. O painel 
“Redesenhando a Modernização nos 
Parlamentos” foi feito em sistema 
de videoconferência em que três 
debatedores participaram remotamente, 

cada um de seu local de trabalho. Grécia, 
Estados Unidos e São Paulo. O tradutor 
simultâneo estava em Brasília. 

De acordo com Luis Kimaid, fundador 
e CEO da Bússula Tech – plataforma 
global que promove a modernização 
e a transformação digital do poder 
legislativo em mais de 30 países, 
essa transformação digital já vinha 
acontecendo antes da pandemia, mas 
precisou se intensificar. “No Brasil, todos 
os parlamentos estaduais se adaptaram 
rapidamente às novas exigências. Cada 
um a seu modo garantiu o poder de fala 
e de voz dos parlamentares”. Para ele, o 
processo de deliberação remota iniciou 
uma modalidade que deve permanecer 
e hoje muitos parlamentares acham que 
o sistema híbrido deve continuar para 
dar mais liberdade aos deputados. 

Dos Estados Unidos, Mark Stoder, 
presidente da Xcential Legislative 
Techologies, empresa americana 
fornecedora de software para aplicação 
em casas legislativas, disse que no 
passado, a modernização acontecia a 

Foto: Jessen Peixoto

Com recursos tecnológicos,
painelista  interajam na 
24ª CNLE
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cada 10 ou 15 anos, custava muito e já 
vinha obsoleta, pela demora. Agora a 
situação é bem distinta. “Não estamos 
mais fazendo grandes mudanças, 
mas mudando pequenas coisas 
constantemente e nos últimos dois anos 
esse processo se acelerou muito por 
causa da Covid”, afirmou.

Falando diretamente da Grécia, Totis 
Fitsllis, chefe do departamento de 
documentação científica do parlamento 
helênico, disse que dois pontos 
são fundamentais no redesenho e 
modernização dos parlamentos: a 
tecnologia e a vontade política. “O que 
nós queremos é ter de fato um parlamento 
moderno para servir ao cidadão. E isso 
só é possível com a tecnologia e a 
vontade política. Combinando as duas 
coisas, poderemos ter parlamentos mais 
eficientes e avançados”, disse. 

Quem compartilhou desta mesma 
opinião foi Leonadro Augusto Barbosa, 
diretor executivo do Instituto Legislativo 
Brasileiro - ILB/Interlegis. No palco 
do auditório principal da Conferência 
em Campo Grande, ele ressaltou que 
quem acha que a tecnologia é a solução 
não entendeu nada. “Precisamos 
levar mais transparência e eficiência 
aos parlamentos e modernização aos 
processos legislativos. As questões que 
precisamos responder são: que tipo 
de impacto essas mudanças recentes 
vão trazer para as pessoas e para os 
trabalhos legislativos? Como melhorar, 
a partir das novas tecnologias, a busca 
por informações? E como organizar 
o emaranhado de informações de 
ordenamento jurídico?”, questionou.

Partes dessas questões foram 
respondidas pelos próprios debatedores 
ao citarem casos de sucesso nos 
parlamentos ao redor do mundo. Luis 
Kimaid citou o programa e-cidadania, 
portal criado em 2012 pelo Senado 
Federal para estimular a participação 
dos cidadãos nas atividades legislativas, 
orçamentárias, de fiscalização e 
de representação do Senado. “É 
fundamental que se construa um 
arcabouço para receber as demandas 
e dar feedback da participação dos 
eleitores”, argumentou.

Em relação ao uso da tecnologia para a 
busca de informações e organização do 
emaranhado de informações, Fotsillis e 
Mark Stoder falaram sobre as ferramentas 
de digitalização e busca de documentos 
disponíveis no mercado. “Hoje não é 
mais difícil conseguir sistemas. Existem 
várias empresas de tecnologia capazes 
de oferecer soluções aos parlamentos”, 
disse Fotsillis.
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Palestra virtual sobre Redesenhando a modernização nos Palestra virtual sobre Redesenhando a modernização nos 
Parlamentos com participação de  Luís Kimaid (Brasil), Parlamentos com participação de  Luís Kimaid (Brasil), 
Dr. Fotis Fitsilis (Gécia) e Mark Stodder (EUA). Dr. Fotis Fitsilis (Gécia) e Mark Stodder (EUA). 

Jornalista Carmen Cestari e o
Diretor-Executivo do ILB-Interlegis/Senado 
Federal Leonardo Augusto Barbosa



GOVERNADOR APRESENTA AÇÕES INOVADORAS 
QUE MODERNIZAM GESTÃO EM MS
Por Richelieu Pereira

Com o intuito de dividir suas experiências 
ao longo dos sete anos em que está no 
comando do Poder Executivo de Mato 
Grosso do Sul, o governador Reinaldo 
Azambuja (PSDB) foi o palestrante 
do painel “Gestão de inovação com 
Governadores”, realizado no dia 25 de 
novembro, durante a 24ª Conferência 
Nacional da Unale. 

Entre as inovações implementadas 
durante sua gestão, Reinaldo Azambuja 
destacou a criação dos contratos de 
gestão, com qualificação dos gastos e 
escolha de prioridades, e a implantação 
das “plataformas digitais” dos órgãos do 
governo. “Criamos 87 plataformas digitais, 
que atendem diferentes setores como 
Detran, Imasul, Corpo de Bombeiros e 
Secretaria de Fazenda, na liberação de 
guias, licenças e outros documentos. 
Essas plataformas criaram algo que é 
extremamente importante para todos nós, 

os entes públicos, que é dar condição 
de acesso com facilidade aos serviços 
públicos, sem precisar ir nas repartições 
públicas”, declarou. 

De acordo com Azambuja, as plataformas 
digitais de atendimento são acessadas, 
em média, por 27 mil pessoas diariamente. 
“Hoje você paga o IPVA pelo pix, paga o 
seu licenciamento pelo sistema, tira todas 
as guias sem precisar ir ao Detran. Faz 
cadastro de licenciamento ambiental sem 
precisar ir ao órgão com check list de toda 
documentação”, explicou. “Tínhamos 
Agências Fazendárias nas 79 cidades. 
Com a instalação das plataformas 
digitais, fechamos 46 agências nos 
municípios porque não tinha demanda 
mais para este serviço e remanejamos 
os servidores”.

Outro ponto classificado como 
“importantíssimo” pelo governador de MS, 

Foto: Jessen Peixoto

Jornalista Carmen Cestari e o
Governado (MS) Reinaldo 
Azambuja 
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foi tornar o estado “mais confiável”, com a 
criação da Controladoria estadual, e mais 
“transparente”, através da implantação 
de modelos de controle e monitoramento. 
“Saímos da última nota em Transparência 
do Brasil para ser elencado o estado mais 
transparente do Brasil, dito pela CGU 
(Controladoria-Geral da União) e pelos 
órgãos de controle. Foi um processo 
de dois anos, que ajudou a combater a 
fraude e corrupção”, afirmou Reinaldo.

Reinaldo Azambuja também apontou 
ações como a adoção de Parcerias 
Público-Privadas (PPP), concessões 
e privatizações, que contribuíram para 
atender demandas da população que 
esbarravam na capacidade do estado 
em fazer investimentos. “Aqui tivemos 
exemplo de sucesso. Fizemos, talvez, 
uma das melhores concessões 
rodoviárias do país. Validamos a maior 
PPP de saneamento do Brasil. Mato 
Grosso do Sul vai ter 100% de coleta de 
esgotamento sanitário em um prazo de 

10 anos, sendo que, no terceiro ano, tem 
que ter 82% de coleta e tratamento. Um 
investimento de mais de R$ 1,9 bilhão”.

“Você trazer o capital privado para, junto 
do setor público, levar melhorias para a 
população, é uma inovação no serviço 
público”, afirmou Reinaldo. Ele revelou 
que o próximo passo de sua gestão é 
implantar uma PPP das “Infovias Digitais”, 
para expandir o acesso à internet rápida 
nos municípios sul-mato-grossenses. 
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Jornalista Carmen Cestari e o
Governado (MS) Reinaldo 
Azambuja 

Governado (MS) Reinaldo 
Azambuja em palesta sobre 
Gestão de inovação com 
Governadores 



O QUE ESPERAR DA NOSSA ECONOMIA 
PÓS-PANDEMIA?
Por Jader Viana

A pandemia de Coronavírus derrubou, 
em 2020, as principais economias do 
mundo. Quedas acentuadas do PIB 
marcaram o ano em que o mundo parou 
para tentar evitar a propagação do vírus. 
Além das quedas nas bolsas de valores, 
a economia real, aquela que produz bens 
e serviços, sofreu um duro golpe e ceifou 
milhões de empregos ao redor do planeta.
 
No Brasil, a crise econômica ganhou 
contornos dramáticos. Com um modesto 
crescimento de 1,4% em 2019, o País 
já enfrentava dificuldades para gerar 
emprego e renda antes mesmo do 
vírus chegar por aqui. Com o início da 
pandemia, a situação se agravou e, se não 
fosse a criação do auxílio emergencial, a 
economia teria uma retração ainda mais 
acentuada do que os 4,1% registrados 
ao final do ano. Em 2021, a economia, 

apesar da boa recuperação no segundo 
semestre, perdeu fôlego e registrou um 
ligeiro retrocesso no terceiro trimestre, 
depois da estabilidade do início do ano.

Apesar do abrandamento da crise 
sanitária, as perspectivas econômicas 
para o Brasil no ano que vem ainda 
são desafiadoras. Pelo menos foi o que 
defendeu Alexandre Schwartsman, ex-
economista chefe do Banco Santander, 
na 24ª Conferência Nacional da Unale, 
em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

Conhecido por suas análises 
macroeconômicas, Schwartsman disse 
que, apesar de um ambiente externo 
ainda favorável, o Brasil terá grandes 
desafios no ano que vem. Boa parte 
desses problemas se deve à elevação 
persistente dos preços. 

Foto: Wagner Guimarães

Dep. Zilá Breitenbach (RS), Jornalista 
Ogg Ibrahim e o Economista Alexandre 
Schwartsman
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“As pressões inflacionárias estão 
persistentes nos Estados Unidos 
e na Europa. Vemos que a inflação 
se acelerou no mundo inteiro neste 
período de retomada das economias, 
muito impactada pelos aumentos 
expressivos das commodities”. Ele 
ressaltou, no entanto, que não são apenas 
as commodities que estão elevando os 
preços e no Brasil isso também está 
acontecendo e em uma escala muito 
maior. 

Para conter os avanços inflacionários, 
segundo o economista, a tendência 
é de que os bancos centrais desses 
países, incluindo o dos Estados Unidos, 
elevem as taxas de juros, o que causa 
uma valorização do dólar em relação ao 
real. A valorização da moeda americana 
pressiona ainda mais a escalada dos 
preços no Brasil, uma vez que os custos 
dos produtos importados aumentam. 

“A inflação, portanto, está disseminada 
no Brasil. Não está mais ligada apenas 
às commodities. O IPCA, que mede a 
inflação oficial brasileira, tem dentro 
dele 377 produtos e já está na casa dos 
10% de aumento. O Banco Central terá 
de tomar uma atitude para domar essa 
inflação”, disse.

Tomar uma atitude significa adotar uma 
política monetária contracionista, com 
elevação da taxa Selic, a taxa básica de 
juros da economia brasileira. Acontece 
que essa elevação, que na prática já vem 
acontecendo, reduz o crédito, o consumo 
e, consequentemente, a produção e 
o nível de emprego. Isso tudo em um 
cenário de estagnação. Segundo o 
economista, apesar da forte recuperação 
no segundo semestre de 2020, nossa 

economia está estagnada desde o início 
do ano. “O consumo das famílias anda de 
lado em função da estagnação de sua 
renda e não há nenhum grande sinal de 
recuperação”, disse.

De acordo com Alexandre Schwartsman, 
que já ocupou a diretoria de Assuntos 
Internacionais do Banco Central, a 
Autoridade Monetária do Brasil está 
sozinha nessa batalha de controlar a 
inflação. “Outras instituições não estão 
contribuindo”, se referindo ao governo que 
tem driblado regras fiscais para elevar os 
gastos.  “O Teto de gastos estava sendo 
importante para controlar a dívida, mas 
começa a perder força com a perspectiva 
de aprovação da PEC dos precatórios”. 
A proposta de emenda à constituição 
viabiliza o Auxílio Brasil e abre caminho 
para furar o teto de gatos. 
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Economista Alexandre Schwartsman
em palestra sobre Cenários e 
Tendências Econômicas

Dep. Zilá Breitenbach (RS), o Economista 
Alexandre Schwartsman e o Jornalista 
Ogg Ibrahim



MINISTRA TRAÇA PANORAMA DO AGRONEGÓCIO 
BRASILEIRO E EXPECTATIVA DE SAFRAS 
RECORDES EM 2022

Por Richelieu Pereira

A 24ª Conferência da União Nacional da 
Unale teve como uma das palestrantes 
a ministra de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Tereza Cristina, 
que comandou o painel “Aspectos 
econômicos do agronegócio”. Em sua 
apresentação, a ministra revelou a 
expectativa de safras recordes brasileiras 
de soja e milho em 2022, a preocupação 
com a dependência de importações de 
fertilizantes pelo Brasil e, no aspecto 
ambiental, a necessidade de combater o 
desmatamento ilegal.

Tereza Cristina abriu o painel afirmando 
que 2021 foi um ano em que o País tentou 
“voltar ao normal”, após os impactos 
da pandemia da covid-19, e estima um 
cenário de otimismo para 2022. “No 
setor agropecuário, as projeções de 
produção são muito boas. Neste ano, 
temos uma safra que começa muito bem. 
Nosso ‘carro chefe’ é a soja, que puxa a 
economia agro do nosso país. Esse ano, 
temos uma estimativa de produzir quase 
142 milhões de toneladas de soja, contra 
quase 135 milhões do ano passado. 
Essa é uma estimativa conservadora, 
mas ela pode ser maior do que isso, se 

tudo ocorrer bem”, explicou. Caso o clima 
contribua, existe a expectativa de atingir 
a produção de 150 milhões de toneladas 
de soja. “Será então uma safra recorde, e 
tudo encaminha para isso”, disse.

A ministra da Agricultura afirmou que o 
Governo Federal tem feito campanha 
para aumentar a safra de milho, principal 
cultura cultivada na chamada “safra de 
inverno”, devido a sua importância para a 
produção de proteína animal no país. Ela 
disse que em 2021 as estimativas não 
foram atingidas por causa da estiagem, 
mas que em 2022 as projeções são 
de aumento, com maiores estoques e 
menores preços internacionais. “Isso vai 
dar tranquilidade ao produtor brasileiro, 
e o milho vai voltar a patamares mais 
cômodos para os preços da nossa ração. 
O que é muito bom para a produção de 
leite, ovos, carnes, suínos e frangos ”, 
relatou Tereza Cristina.

Segundo a Conab (Companhia Nacional 
de Abastecimento), a produção de 
grãos da safra 2021/2022 deve atingir 
290 milhões de toneladas. “Isso será, 
realmente, uma safra recorde. Podendo 

Foto: Wagner Guimarães

Ministra Tereza Cristina em palestra
sobre Aspectos econômicos do 
agronegócio
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até atingir aquele número mágico de 
passar dos 300 milhões de toneladas, 
mas a gente prefere ser mais conservador 
e trabalhar com o número de 290 milhões. 
Portanto, 37 milhões de toneladas a mais 
do que a safra passada”, disse Tereza.

Em relação às exportações, o Brasil teve, 
até outubro, um acréscimo de U$ 8,9 
bilhões de dólares nos envios de produtos 
agrícolas, o que equivale a 10% a mais 
frente ao mesmo período de 2020, efeito 
do aumento do preço das commodities no 
mercado internacional. “Nós fechamos o 
ano de 2020 com U$ 100,7 bilhões de 
dólares das nossas exportações; esse 
ano, a gente deve chegar perto de U$ 
120 bilhões”, revelou a ministra. Ela 
explicou que isso ocorreu devido aos 
preços elevados, que, por outro lado, 
fez subir os custos de produção, devido 
aos preços de importação dos insumos. 
“Isso é uma preocupação do Ministério 
de Agricultura”, afirmou.

Um dos fatores que mais preocupam 
o governo brasileiro é a dependência 
da produção nacional em relação à 
importação de fertilizantes. Tereza 
Cristina disse que foi à Rússia para 
garantir o abastecimento do país na 
próxima safra. “A Rússia é um país 
estratégico do Brasil e fomos até lá para 
garantir que o país tenha a garantia de 
que vai receber fertilizantes; mas não 
podemos depender em mais de 80% 
de importação de fertilizantes. Grandes 
concorrentes como Estados Unidos e 
China produzem exatamente o que não 
temos aqui (80%) e precisamos investir 
nisso”, pontuou.

Na área ambiental, a maior preocupação 
é com o desmatamento ilegal, mas que 
o país responde por apenas 3% da 

emissão de gases que geram efeitos no 
aquecimento global. “O Brasil na esfera 
ambiental sempre foi protagonista, mas 
precisamos atacar o desmatamento 
ilegal, acabar com ele até 2028”, disse 
Cristina.

A ministra encerrou sua apresentação 
com dados sobre crédito rural. O governo 
estima que cerca de 45% do total 
contratado para as finalidades de custeio 
e investimento do crédito rural é destinado 
a empreendimentos com alguma medida 
ambiental. De acordo com dados do 
Ministério da Agricultura, na temporada 
atual, foram disponibilizados R$ 251,22 
bilhões para o Plano Safra 2021/22, 
dos quais R$ 177,7 bilhões foram para 
custeio e comercialização e R$ 73,44 
bilhões para investimento.

Segundo Tereza Cristina, a demanda 
por recursos segue aquecida. “Nos 
primeiros quatro meses da safra, R$ 39,2 
bilhões (53% do programado) já foram 
contratados para investimento e outros R$ 
85,3 bilhões (48% do programado) foram 
destinados para custeio, comercialização 
e industrialização”.
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CONSULTORA POLÍTICA EXPLICA COMO TURBINAR 
UMA IMAGEM NAS REDES SOCIAIS
Administradora, analista de tendências e psicóloga, Gisele Meter se tornou 
uma referência brasileira quando o desafio é elaborar uma boa estratégia 
de marketing digital

A menos de um ano das Eleições 2022, 
não se fala em outro assunto, entre os 
que têm e os que ainda não têm mandato 
eletivo, que não seja ‘qual a articulação 
necessária na internet para conquistar 
ou preservar cada vez mais votos’. 
Para tratar deste tema e oferecer uma 
orientação satisfatória para deputadas 
e deputados estaduais de todo o País, 
os organizadores da 24ª Conferência 
Nacional da Unale, levaram até Campo 
Grande (MS) a consultora política Gisele 
Meter.

Administradora e psicóloga, Gisele se 
tornou uma referência de Norte a Sul do 
Brasil sobre análise de tendências digitais. 
E durante sua palestra - de pouco mais de 
30 minutos -, parlamentar ou não, todos 
permaneceram atentos às orientações da 

consultora. Afinal, não é apenas a classe 
política dirigente que mantém interesse 
nos macetes de como arregimentar 
seguidores, se fazer ouvir e conseguir 
influência nas redes sociais.

“Por que o relógio Rolex está no Facebook 
se ele é o Rolex? Porque assim é mais 
fácil vender, gera desejo e vontade de 
se querer mais. É a mesma coisa a se 
pensar no universo eleitoral: é mais fácil 
conhecer quem te conhece do que quem 
não te conhece. Não sei se vocês já estão 
fazendo. Mas se não estão, comecem 
agora a rodar anúncios (nas próprias 
contas pessoais)”, orientou a consultora.

O mote do discurso que Gisele Meter 
utiliza para convencer o público a ter 
a própria estratégia é pensar sobre si 

Por Marcelo Nantes

Foto: Wagner Guimarães

Gisele Meter em palestra sobre 
Como fazer uma campanha de 
sucesso nas redes sociais? 
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mesmo como “uma marca”. “Se puderem 
se traduzir como uma marca, qual vocês 
seriam hoje?”, pergunta. E os ‘anúncios’, 
podem ser os conteúdos que muitos 
publicam nas próprias contas pessoais 
e que normalmente têm como objetivo 
apenas um ‘like’ de aprovação como 
retorno.

Mas em se tratando de campanhas 
eleitorais, há muito mais a se fazer. 
O primeiro passo, segundo Gisele, é 
utilizar as contas pessoais das redes 
sociais com coerência. Ela faz uma 
analogia ao megafone, que pode ser 
usado para chamar a atenção e atrair 
multidões. Mas sempre com objetivos 
bem definidos. Assim deve ser com as 
contas e ferramentas disponíveis na 
internet: Facebook, Instagram (reels e 
stories), Twitter, Tik Tok, YouTube (shorts), 
Whatsapp, por exemplo.

“Político não é um produto, é uma marca. 
E se alguém compra uma marca amada, 
mas ela não atende as expectativas, o 
que fazer? Troca-se de marca. Se você 
é um parlamentar de um jeito na rede 
social e de outro fora dela, vocês estão 
trabalhando contra a própria imagem. 

Você não precisa postar dancinhas se 
não te agrada, mas é importante saber o 
que você quer que as pessoas vejam de 
você”, alerta.

Conteúdo é a alma do negócio

Gisele divulga um método com a premissa 
de que “toda estratégia de campanha deve 
se basear na APD: audiência, propósito e 
distribuição”. Segundo ela, a organização 
de uma campanha eleitoral deve se fixar 
na audiência - conhecimento do próprio 
público -; no propósito de cada post ou 
publicação; e na distribuição (divulgação) 
de conteúdos para os contatos. 

A audiência exige que se saiba com quem 
se fala e como se fala. “As pessoas não 
têm mais paciência para ouvir vídeos com 
mais de dois minutos se não for no You 
Tube”. O propósito está na necessidade 
prioritária de se produzir conteúdos 
adequados. “Você precisa mostrar o 
quê e por que faz algo. Esta fase requer 
insistência com a informação tida como 
fundamental. “Reputação é repetição”. 
Já a etapa da distribuição impõe cuidado 
com a escolha do canal. “Se você 
quiser ficar famoso, vá ao Instagram. Se 

Foto: Ney Xavier



quer alcançar cidades menores, vá ao 
Facebook”, aconselha Gisele.

A consultora também sugere outras três 
orientações para reforçar e consolidar a 
confiança entre os seguidores: imagem, 
autoridade e influência. Para ela, esse trio 
de atributos podem ser alcançados a partir 
da exposição íntima (fotos com a família 
e amigos); com demonstrações de poder 
e força (reuniões denotam articulação 
política e trânsito articulado), e ampliando 
a base de seguidores.

“Quanto mais publicações, maior o 
alcance. As métricas mostram isso. Se 
publicar três vezes por semana, trabalhe 
o conteúdo. Não precisa fazer muita 
publicação, mas o conteúdo tem que ser o 
melhor. Outra iniciativa que dá resultados 
é fazer gestão de resposta. Coloque a 
equipe para responder nos primeiros 
minutos. Trabalhe os pontos imagem e 
autoridade, com legenda bem feita. E 
escolham cinco palavras do mandato 
porque o Google faz ranqueamento e vai 
priorizar temas-chave no mecanismo de 
busca”, explica Gisele Meter.

IMPACTOS DA NOVA LEGISLAÇÃO NAS 
ELEIÇÕES DE 2022

Frustrada a tentativa de aprovação de 
uma reforma eleitoral ampla, o Congresso 
Nacional promulgou, em setembro, uma 
minirreforma que, apesar de pequena, 
pode trazer grandes mudanças na 
composição das cadeiras legislativas e 
na estrutura partidária brasileira.

O alerta foi feito pelo professor de 
direito eleitoral Walber Agra durante a 
24ª Conferência da Unale em Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul. De acordo 
com ele, os principais impactos serão 
sentidos em função do novo teto de 
candidaturas e dos novos limites para 

Por Jader Viana
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Dep. Samuel Carvalho (SE), Dep. Sérgio Aguiar (CE) 
participando do painel: Código eleitoral: Principais 
alterações e como podem impactar nas campanhas 
com o Prof. Dr. Walber Agra
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distribuição das chamadas “sobras”. 
Nas últimas eleições, o número de 
candidatos por partido podia chegar até 
150% do número de cadeiras existentes 
no Parlamento. Agora, esse teto foi 
reduzido para 100% mais 1. Em relação 
à distribuição das “sobras”, o texto 
aprovado determina que as vagas das 
sobras só poderão ser disputadas por 
partidos que conseguirem ao menos 
80% do quociente eleitoral e o candidato 
precisa ter pelo menos 20%.

As duas mudanças, na opinião de Agra, 
vão fazer com que as sobras elejam a 
maioria dos parlamentares. “Ninguém 
está prestando atenção nisso. Mas, o 
que era exceção, agora, vai virar regra. 
As sobras vão eleger de 60% a 70% dos 
candidatos”, disse.

Associadas às proibições de coligações 
eleitorais e às cláusulas de barreiras 
já vigentes desde as últimas eleições, 
as novas regras tendem a enxugar 
substancialmente o número de partidos 
no Brasil a partir de agora. “Os partidos 
que não tiverem bastantes votos ficarão 
aleijados. E não será fácil para um partido 
eleger 11 deputados federais ou 2% dos 
votos nacionais. Minha previsão é que 
cerca de apenas 15 partidos fiquem 
com representação no Congresso 
Nacional. Os demais ficam sem fundo, 
sem financiamento e sem estrutura na 
Casa Legislativa. Ou seja, haverá uma 
pressão para que esses deputados 
saiam dos partidos que não atingiram 
esse número”, acredita o professor.

Para o professor Walber Agra, o que 
deveria ser a solução para a questão das 
coligações têm chances muito pequenas 
de funcionar.  “As federações criam 

restrições e nenhum partido vai querer 
isso. A federação não é transitória. É um 
casamento que dura quatro anos. Se 
um partido já dá problema, imagina dois 
ou três partidos como se fossem um só, 
agindo de forma conjunta e dividindo o 
mesmo naco. Isso vai mitigar o espaço 
de atuação dos deputados”.

O fim das coligações e as dificuldades 
para o funcionamento das federações 
reforça a tendência de diminuição do 
número de partidos. A nova PEC facilita 
ainda mais esse processo ao permitir 
que nas fusões ou incorporações 
partidárias, o novo partido fique isento 
de toda a responsabilidade sobre as 
dívidas deixadas pelo partido antigo. 
Haverá um perdão tácito, uma espécie 
de anistia para os partidos que deixarem 
de existir.

Com bastante prática no direito eleitoral, 
Agra criticou ainda a mudança na lei 
que se refere às cotas de negros e 
mulheres. Apesar da louvável tentativa 
de incentivar a candidatura desses dois 
grupos, o texto deixa brechas que podem 
prejudicar o processo. Agora, os votos 
dados às mulheres e pessoas negras 
serão contados em dobro para fins de 
distribuição do fundo partidário. 

Entretanto, de acordo com Agra, o Tribunal 
Superior Eleitoral ainda não definiu as 
balizas para esse processo. “Hoje, a 
definição de cor se dá por autodefinição, 
ou seja, é a própria pessoa quem diz qual 
é a sua cor. E isso em um país tão mestiço 
quanto o nosso é um fator complicador. 
A mesma coisa acontece na questão do 
gênero. É o próprio candidato quem diz 
se é homem, mulher ou trasngênero”, 
afirmou.
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MUDANÇAS EM SINTONIA COM A SOCIEDADE
Por Jader Viana

Também presente no painel sobre o 
código eleitoral da 24ª Conferência da 
Unale, o ministro do Tribunal Superior 
Eleitoral, Edson Fachin, argumentou 
que as constantes mudanças na 
legislação eleitoral são necessárias para 
o aprimoramento da legislação. “Todos 
nós temos presente que o direito eleitoral 
é um dos mais sujeitos a revisões. É 
profundamente marcado pelo dinamismo 
e essa característica dinâmica e marcada 
por alguma volatilidade exige constantes 
revisões. Essas alterações acontecem 
para corresponder sempre aos 
anseios da sociedade. Elas devem vir 
para aperfeiçoar o processo eleitoral. 
Almejamos sempre a eficiência 
da técnica legislativa. Entre altos 
e baixos as reformas devem sempre 
almejar o aperfeiçoamento do processo 
democrático”, disse.

Entre os riscos ao processo democrático, 
o ministro citou os mecanismos de 
desinformação, muito utilizados nas 

últimas eleições. Para ele, é preciso 
que a legislação se renove para punir 
os responsáveis e mitigar os efeitos de 
notícias falsas. De acordo com Fachin, o 
TSE se prepara para produzir resoluções 
que possam responder a essas ameaças 
já nas eleições do próximo ano. “Pensar em 
um novo código eleitoral, significa pensar 
na importância ou na utilidade legislativa 
para a continuidade democrática e 
para a normalidade constitucional. 
E é com esse espírito que este TSE 
acertou entendimento que deve pautar o 
comportamento dos candidatos, partidos 
políticos e apoiadores no sentido de que 
os disparos em massa em aplicativos de 
mensagem ensejam reconhecimento de 
abuso de poder econômico. Bem como a 
compreensão de que o uso indevido dos 
meios de comunicação social é passível 
de ser sancionados até mesmo com a 
cassação do mandato ou diploma. Esse 
entendimento está sendo proposto a 
partir de julgamento para ser normatizado 
no âmbito de resolução própria”, disse.

Foto: Jessen Peixoto

Ministro Edson Fachin, participa de forma virtual da 
palestra sobre Código eleitoral: Principais alterações e 
como podem impactar nas campanhas



ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

LIDIO LOPES É ELEITO PRESIDENTE DA UNALE

“É uma honra ser eleito presidente desta entidade, uma instituição de 
tamanha magnitude que representa todo o parlamento estadual. Sei da 
minha responsabilidade e do compromisso de poder trabalhar, cada vez 
mais, agregando os parlamentos”, disse Lidio Lopes ao ser eleito como 
presidente da Unale para a gestão de 2022.
Por Danilo Gonzaga

Sul-mato-grossense, Lidio Lopes foi 
eleito por unanimidade, em chapa única, 
pelos membros da entidade, durante a 
Assembleia Geral Ordinária da Unale, 
realizada no dia 25 de novembro, em 
Campo Grande, no estado do Mato 
Grosso do Sul.

Na continuidade da programação da 
24ª Conferência Nacional da Unale, os 
deputados estaduais filiados à Unale se 
reuniram para eleger a nova diretoria e 

avaliar os resultados obtidos na gestão 
2020-2021. No comando da gestão 
do próximo ano, o presidente eleito, 
deputado Lidio Lopes (MS), assumiu 
o compromisso de defender e ampliar 
o poder dos legisladores e legislativos 
estaduais durante a sua gestão, que será 
realizada no período de um ano, 2022-
2023.

Lidio ressaltou que têm grandes 
perspectivas para as bandeiras 

Foto: Wagner Guimarães
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defendidas pela Unale e que vai continuar 
primando pela maior proximidade com 
todas as Casas Legislativas. “É uma 
honra ser eleito presidente da Unale. Sei 
do compromisso e responsabilidade, dos 
desafios e das grandes pautas levantadas 
para este momento. Estou assumindo no 
período eleitoral, mas tenho certeza que, 
juntos, vamos contar com a contribuição 
de cada Parlamento brasileiro, de cada 
componente da nossa diretoria. Nós 
vamos percorrer esse país e apresentar 
nossas pautas e fazer com que elas 
sejam palco de discussão no Congresso 
Nacional”, afirmou.

A deputada Ivana Bastos (BA), que 
esteve à frente da entidade nos anos 
de 2020 e 2011, ressaltou o sentimento 
de dever cumprido. “Fiz tudo que estava 
ao meu alcance e tenho convicção que 
deixo uma Unale melhor. Pela primeira 
vez na história da Unale, temos filiação 
de parlamentares das 27 Assembleias 
Legislativas. Temos que ter muito orgulho 
de nossa entidade. Não é fácil chegar aos 
25 anos de maneira consolidada, meu 
reconhecimento a todos vocês que fazem 
da Unale um referencial do Legislativo 
brasileiro“, disse.

Na atual gestão, a Unale firmou 
importantes parcerias com o legislativo 

estrangeiro, proporcionou uma rica troca 
de experiências em diversos segmentos 
sociais através da promoção do uso de 
novas tecnologias, da modernização 
dos processos legislativos, debate 
de contingenciamento dos impactos 
causados pela crise da Covid-19, entre 
outras ações.

Também foi apresentado aos presentes o 
balanço financeiro da entidade, além das 
ações realizadas ao longo do período e 
os objetivos propostos para a próxima 
gestão.

A mesa diretora de entidade será 
composta pelo deputado Lidio Lopes 
(MS) como presidente, a deputada 
Ivana Bastos (BA), como tesoureira-
geral, deputado José Luís Tchê (AC), 
como secretário-geral, o deputado Diogo 
Moraes (PE), como vice-presidente da 
Região Nordeste, a deputada Tia Ju (RJ), 
como vice-presidente da Região Sudeste 
e o deputado Gabriel Picanço (RR), como 
vice-presidente da Região Norte, entre 
outros parlamentares que ocuparão os 
demais cargos da diretoria executiva.
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Vencedores da 2ª edição do Prêmio Unale Assembleia Cidadã 
promovem a humanização dos serviços prestados à sociedade

A  2ª edição do Prêmio Assembleia Cidadã 
conheceu seus grandes vencedores, as 
Assembleias Legislativas do Rio Grande 
do Norte, Pernambuco e Amazonas 
foram ganhadoras nas categorias, 
Projetos Especiais, Gestão, Atendimento 
ao Cidadão, respectivamente.  

A premiação visa incentivar a 
modernização dos processos legislativos, 
o atendimento humanizado ao cidadão 
e a melhoria dos serviços prestados à 
população. Além do trofeú transitório, 
cada Casa Legislativa receberá o Selo 
Assembleia Cidadã e a quantia de 20 mil 
reais, para usa exclusivo da expansão 
dos respectivos projetos vencedores. 

Durante o evento, os participantes 
puderam votar de maneira remota, na 
plataforma digital, nos seus projetos 
favoritos em cada categoria. Este foi o 

último passo do processo, que passou 
por outras duas etapas. A primeira foi à 
inscrição e envio de materiais solicitados 
para avaliação. E o segundo foi a análise 
pela comissão avaliadora que contribuiu 
na escolha dos projetos finalistas. 

Os nove projetos que chegaram a final 
do Assembleia Cidadã foram anunciados 
durante a cerimônia oficial de abertura 
oficial da 24ª Conferência Nacional da 
Unale, em Campo Grande, capital do 
Mato Grosso do Sul. Sendo eles: Politizar 
(GO), Lideralepe (PE) e Observatório 
da Violência Contra a Mulher (SC), na 
categoria Projetos Especiais. Procon 
Legislativo + Cidadão (AM), Alesinha 
(ES) e Aplicativo Agora é Lei (PR), na 
categoria Atendimento ao Cidadão e 
Certificado Digital (BA), Ales Digital (ES) 
e E-legis: Processo Legislativo Eletrônico 
(RN), na categoria Gestão.

Foto: Wagner Guimarães
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ATENDIMENTO AO CIDADÃO: O ganhador foi o projeto “Procon Legislativo + Cidadão”, 
da Assembleia Legislativa do Amazonas(ALEAM). O projeto atua na aproximação entre 
Estado e Cidadão, levando serviços públicos de orientação jurídica e cidadania por meio 
do Balcão do Consumidor, Escola do Consumidor e Praça do Consumidor. 

GESTÃO: O ganhador foi o projeto “E-Legis”, da Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte (ALRN). A ferramenta começou a ser desenvolvida em 2018 com sua primeira 
versão implantada em agosto de 2019. Com a pandemia, em 2020, e a adoção das medidas 
de distanciamento social, a necessidade de criar alternativas para dar continuidade às 
atividades legislativas impulsionou o desenvolvimento do Módulo de Plenário do E-Legis, 
integrado com o painel eletrônico do Sistema de Deliberação Remota. 

PROJETOS ESPECIAIS: O ganhador foi “Lideralepe”, da Assembleia Legislativa de 
Pernambuco (ALEPE). O projeto surgiu com o propósito de apresentar, por meio de 
seminários, capacitações e simpósios, as mudanças do ambiente político moderno e as 
inovações exigidas para o exercício desse papel.  O público-alvo engloba vereadores, 
prefeitos, secretários municipais, líderes comunitários, além de estudantes dos ensinos 
médio e superior. No entanto, as inscrições para os cursos são abertas a todos os 
interessados. 

CONFIRA OS GANHADORES DA 2ª EDIÇÃO EM CADA CATEGORIA: 

Foto: Wagner Guimarães

Foto: Ney Xavier

Foto: Ney Xavier
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GALERIA DE FOTOS

Dep. Zilá Breitenbach (RS), Alexandre Schwartsman 
e Pres. Ivana Bastos (BA)

Dep. Capitão Contar (MS) e 
Pres. Ivana Bastos (BA)

Dep. Lidio Lopes (MS) e 
Presidente da ALEAC Nicolau Júnior (AC)

Dep. Lidio Lopes (MS), Dep. Kitty Lima (SE), Pres. Ivana Bastos (BA), 
Dep. Celise Laviola e Dep. Diogo Moraes (PE) 

Dep. Lidio Lopes (MS) e o diretor da TV Alese Thiago Aragão (SE)

Dep. José Luís Tchê (AC)

Presidente da Unataq - Marilanja Pereira

Presidente da Alers - Gabriel Souza (RS)



Presidente da Alego - Lissauer Vieira (GO)

Pres. Ivana Bastos (BA), Dep. Anibelli Neto (PR)
Min. Tereza Cristina (MS) e Dep. Lidio Lopes (MS) Ex-presidente da Unale Orlando Pessutti (PR)

Dep. Adjuto Afonso (AM) e Pres. Ivana Bastos (BA)Pres. Ivana Bastos (BA) e Dep. Zilá Breitenbach (RS)

Pres. Ivana Bastos (BA), Gov. Reinaldo Azambuja (MS) 
e Dep. Lidio Lopes (MS) Sec. Agricultura Cesar Halum (TO) e Pres. da Aleto Antônio Andrade (TO)

Dep. Telma Gurgel (AP), Pres. Alerr Alex Redano (RR), Dep. Sinesio Campos (AM), 
Pres. Ivana Bastos (BA) e dep. Edna Auzier (AP)
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“Esta Conferência proporciona o encontro de parlamentares 
de todo o Brasil e isso é fundamental para a troca de 
informações que possam agregar ao trabalho do deputado 
estadual, principalmente no momento pelo qual atravessa 
o País.”

Deputado José Bestene (AC)

“Faço parte da vice-presidência da Secretaria das Cidades 
da Unale e nesta Conferência pude debater com colegas de 
outros estados as questões relacionadas aos municípios no 
cenário de pós-pandemia. Precisamos aproveitar as novas 
tecnologias para redesenhar os caminhos e as ações do 
Parlamento.”

Deputado Samuel Carvalho (SE)

“As Conferências da Unale sempre trazem a possibilidade de 
troca de informações entre as Assembleias e isso é importante 
porque algumas possuem umas inovações eficazes, no 
processo legislativo, que servem de inspiração para outras 
as Casas Legislativas. Parlamentares de todas as regiões 
debatem, juntos, a evolução do nosso Brasil. ”

Deputada Janete de Sá (ES)

“Este grande evento é de uma importância gigantesca, 
principalmente pelo fato de se ter palestras muito importantes 
nas áreas econômicos, do agronegócio, além de importante 
temáticas para eleição de 2022. É um grande aprendizado e 
uma forma de reconhecimento e uma valorização do trabalho 
parlamentar apresentado ao longo do ano. ”

Deputado Luiz Gonzaga (AC)

“ “É a primeira vez que participo deste evento e é um prazer 
estar aqui e fazer parte da comemoração dos 25 anos da 
Unale. Pude ter uma experiência incrível nesta Conferência. 
Irei levar para o meu estado todo o conhecimento adquirido 
nos três dias de programação e agregar ainda mais no meu 
trabalho. ”

Deputada Meire Serafim (AC)

 “A Conferência possibilitou que a equipe técnica das 
Assembleias Legislativas pudesse adquirir novas experiências 
diante desse mundo da tecnologia, a possibilidade de se 
transmitir simultaneamente mais de 10 eventos mostrou a 
capacitação da Unale em realizar este grande evento.”

Deputada Cristina Almeida (AP)

“A Conferência da Unale sempre é um momento de união dos 
Parlamentos que fortalece nossos Legislativos Estaduais, na 
busca da construção de políticas públicas de fortalecimento 
e autonomia sem precisar ficar tão preso ao Congresso, 
onde muitos projetos de tramitação acabam impedindo até 
a evolução do próprio estado, então esse encontro, fortalece 
esses caminhos de autonomia.” 

Deputada Goretti Reis (SE)

“É uma honra recepcionar a Conferência da Unale no Mato 
Grosso do Sul. Procuramos organizar um evento à altura 
para este momento, uma fase que buscamos redesenhar 
todo o Parlamento, mas acima de tudo controlando a situação 
pandêmica no país, introduzindo um sistema tecnológico 
muito forte com transmissão simultânea para 27 estados, para 
que todos pudessem acompanhar esta grande Conferência 
realizada de maneira híbrida. ”

Deputado Lidio Lopes (MS)

Fala do participante



O MAIOR EVENTO DO SETOR 
DE SHOPPING CENTERS ESTÁ DE 
VOLTA NA FORMA PRESENCIAL!

VENDA DE INGRESSOS A PARTIR DE JANEIRO DE 2022. 
NOS ENCONTRAMOS LÁ!

DE 22 A 24 DE JUNHO DE 2022
NO EXPO CENTER NORTE EM SÃO PAULO (SP)

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE: 
CONGRESSO.ABRASCE.COM.BR

www.abrasce.com.br
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 “Os legisladores estaduais têm um papel fundamental para a melhora 
das políticas públicas para as Microempresas, principalmente nas 
áreas de tributação do ICMS e na abertura de empresas nas juntas 
comerciais. A Unale realizou um evento extraordinário! Parabenizo 
pela organização da Conferência presencial e online. ”

Silas Santiago - Gerente de Políticas Públicas do SEBRAE Nacional

 “É importante este reencontro logo após o momento que o país 
passou e os Parlamentares precisaram renovar e criar mecanismos 
para otimização do processo Legislativo e nesta Conferência 
discutimos estes redesenhos do Parlamento. O ponto central hoje é 
ser menos burocrático e mais próximo da sociedade. “

Deputado Raniery Paulino (PB)

Primeiro quero parabenizar nossa presidente Ivana por esta grande 
Conferência realizada no formato híbrido. Este evento nos mostrou 
que este modelo veio para ficar, acredito que o futuro seja tecnológico. 
Para nós, unaleanos, sempre é um grande prazer estudar e participar 
de debates para o redesenho dos Parlamentos. ”

Deputada Ana Cunha (PA)

 “A 24ª Conferência Nacional foi um sucesso, para nossa surpresa 
positiva, após dois anos sem atividades presenciais está tendo 
uma grande participação tanto de parlamentares como servidores 
legislativos. Foram abordados temas de extrema importância na 
mudança do nosso trabalho e a tecnologia será a nossa principal 
ferramenta daqui para frente. ”

Deputada Celise Laviola (MG)

 “Esta Conferência foi importantíssima, primeiro pela inovação 
abordando todo o tema tecnológico, sendo realizada de maneira 
híbrida, que nos deu a projeção de um futuro ainda mais inovador, 
além das temáticas discutidas com extrema relevância. Tudo o 
que foi realizado neste evento foi importante para o redesenho dos 
Legislativos, estávamos ansiosos para isso e a Unale superou as 
nossas expectativas. ”

 Deputada Tia Ju (RJ)

 “Esse grandioso evento foi muito importante para todos os deputados, 
na coleta de informações para que possamos projetar o futuro. Nós 
retornamos para o nosso estado com uma gama de conhecimento 
muito importante, onde poderemos levar com mais segurança para 
toda a população essas atualizações. É muito importante termos a 
referência do que acontece nas outras Casas Legislativas do Brasil 
e podermos compartilhar experiências com outros parlamentares. ”

Deputada Yonny Pedroso (RR)

 “Parabenizo todos envolvidos na organização dessa bela 
Conferência, a mais tecnológica e com maior presença de 
público, devido ao fato de ter sido realizada de maneira híbrida 
pela primeira vez na história da entidade. Durante os dias foram 
abordados temas extremamente modernos. O futuro será cada 
vez mais tecnológico e quem ganha com isso é a população que 
está cada vez mais perto de seus Parlamentares. ”

Deputado José Luís Tchê (AC) 

 “Este recomeço no contexto pós-pandemia é um grande avanço para as Casas Legislativas 
do Brasil. Neste evento, a Unale mostrou os novos caminhos do Parlamento de uma maneira 
híbrida, já trazendo a ideia de renovação e adaptação à essas tecnologias. A entidade vem 
com esse avanço mostrando que as Casas Legislativas irão voltar neste novo ciclo de pós- 
pandemia com força total e com muitos aprendizados desta grande Conferência, melhorando 
todo o processo de atuação Parlamentar. ”

Deputado Danniel Librelon (RJ) 

Fala do participante



CARTA DE CAMPO GRANDE

A 24ª Conferência Nacional da Unale, realizada no formato online e presencial, nos 
dias 24, 25 e 26 de novembro teve como tema central: Unale 25+“Redesenhando 
os Caminhos do Parlamento”. Em comemoração dos 25 anos da Unale, o 
evento proporcionou a troca de experiências entre parlamentares de diferentes 
regiões brasileiras e também do exterior e a sociedade civil e discutiu temas 
relevantes para o crescimento do País na busca de soluções práticas para o 
desenvolvimento social diante um cenário pós-pandêmico.

Voltada a melhoria dos Parlamentos e de suas relações institucionais de entes 
públicos e também nas medidas em favor da sociedade e ao crescimento 
nacional, o encontro teve como objetivo abordar os aspectos de um necessário 
aprimoramento e readequação das Casas Legislativas estaduais em face da 
alterada realidade social e econômica imposta pelos efeitos da pandemia da 
COVID-19 no ano de 2022 e seguintes.

Entre delegações nacionais e estrangeiras, foram mais de 5 mil inscritos que 
acompanharam a dinâmica do maior encontro legislativo da América Latina, tanto 
presencialmente como virtualmente. Na temática do redesenho dos caminhos 
do Parlamento estadual, foram abordados conceitos a serem considerados pelo 
Legislativo, e que impactam diretamente na vida dos cidadãos:

 1. Novas tecnologias: Os Parlamentos, em todo o mundo, e em especial 
nos estados brasileiros, iniciaram na pandemia um gigantesco exercício de 
transformação digital. Houve uma acelerada implantação de novas tecnologias 
e profundas alterações, quase sempre em consenso, de procedimentos e de 
funcionamento das Casas, em um esforço suprapartidário e supraideológico, 
que possibilitou a rápida resposta institucional à Covid-19. A digitalização dos 
procedimentos legislativos foi provavelmente uma das principais vitórias dos 
Parlamentos, que melhoraram seus processos legislativos e garantiram da 
continuidade legislativa com democracia e liberdade. Em tempos de pandemia, 
o Parlamento não parou. 

 2. Modernização dos processos: A modernização dos Parlamentos, 
que foi acelerada pelo período pandêmico, veio para ficar. Ela representa 
eficiência e transparência e, sobretudo, estabilidade e confiança dos cidadãos 
nas instituições. O redesenho dos caminhos do Parlamento já começou e deve 
continuar para que a modernização dos processos legislativos seja exercida em 
prol do atendimento das demandas da sociedade, de forma a integrar política e 
tecnologia.
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 3. Trabalho e renda: A fome, a queda da renda familiar, os baixos 
números da indústria, do comércio e dos serviços, a rápida escalada do 
desemprego, o aumento da precarização, a alta da taxa de câmbio, dentre 
outros, são efeitos graves resultantes da pandemia e que podem perdurar. 
Caberá ao Parlamento atuar em prol de ações que possam sanar os prejuízos 
causados, reforçando e incentivando a criação de novas oportunidades de 
trabalho.

 4. Agricultura: A atuação da institucionalidade nacional e, em especial 
dos Parlamentos, exigirá a fixação de prioridades e foco. Dentre eles, a 
atenção e iniciativas estaduais voltadas ao pequeno agricultor e o pequeno 
e médio empreendedor, de modo que a afetação ao mercado de trabalho e à 
economia não se prologuem demasiadamente.

 5. Novo código eleitoral: Nesse esforço nacional de recuperação 
social e econômica, ganha relevo a eleição geral de 2022. Ela ajudará a traçar 
novos rumos ao país. Mas tem em si, igualmente, novos desafios, seja pelas 
alterações legislativas ocorridas e que definiram novas regras, seja pelo alto 
grau de digitalização e virtualização das campanhas, que devem acontecer 
grandemente nas redes sociais. Deve-se garantir uma eleição financeiramente 
equilibrada, com a necessidade de se garantir aos candidatos e candidatas e 
aos Parlamentos estaduais, um percentual mínimo de recursos para o custeio 
das respectivas campanhas.

 6. Campanha digital: O mundo digital já faz parte da rotina de milhões 
de brasileiros. Muitas questões e serviços podem ser resolvido com apenas 
um clique. Neste cenário, visa-se que o pleito de 2022 exigirá, talvez mais do 
que antes, a observância de práticas que apoiem a lisura e legitimidade do 
pleito, em especial contra a desinformação e os abusos de poder e econômico. 
A luta por uma eleição limpa e sem fake news deve ser dever de todos. 

A entidade, por meio de seus filiados, continuará a participar ativamente 
das respectivas discussões em todo o país, no Congresso Nacional e em 
deliberações na Casas Legislativas, fazendo-se presente no fortalecimento do 
poder legislativo estadual e no Redesenho dos Caminhos do Parlamento.

Campo Grande, 26 de novembro de 2021.
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EVENTOS 
SIMULTÂNEOS



Simultâneos 24ª Conferência da Unale

O XII encontro dos cerimonialistas dos 
legislativos estaduais, aconteceu no dia  
24.11 do ano em curso, na cidade de campo 
grande/ms, durante a 24ª conferência  
da unale, conduzido pelo presidente da 
abcle, jardel henrique coutinho,  secretário 
de ceriominial da assembleia legislativa 
do estado de goiás, e teve  também a 
participação da presidente de honra da 
entidade rosana cajuella. 

Na oportunidade tivemos como 
palestrantes o mestre de cerimônias 
athayde  alves de oliveira, que falou 
sobre o tema “com a palavra... O mestre 
de cerimônias”,  e a chefe da divisão de 

cerimonial, protocolo formal e relações 
públicas da  defensoria pública do estado 
de goiás, cybelle barreto de paiva, que 
falou sobre  “o tratamento protocolar da 
defensoria pública no estado de goiás”. 

Estiveram presentes representantes dos 
estados do amazonas, goiás, mato  grosso 
do sul, rio grande do norte, sergipe, piauí, 
rondônia, roraima, paraíba,  amapá e 
tocantins, entre eles chefes de cerimonial 
e equipe, em um total de 42  participantes. 

Ao final do encontro, foi feita a eleição 
da nova diretoria da abcle, tendo como  
nova presidente a chefe de cerimonial 
da assembleia de sergipe, Laura Lidia  
Kummer hora falcão; secretário-geral 
Jardel Henrique Coutinho (GO); 1ª vice 
presidente Severina da Silva (MS); 2º vice-
presidente Silvia Maria Macedo Colego 
(RR); 1º tesoureiro cel. Francklin Bezerra 
(PE); 2º tesoureiro Letiza Venêncio de  
Almeida (PB); 1º secretária Isaura Dutra 
Lindoso (AM) e 2º secretária Zuleide (RN).

Durante a 24ª Conferência Nacional dos 
Legisladores e Legislativos Estaduais – 
CNLE -, organizada pela União Nacional 
dos Legislativos Estaduais – UNALE, 
a Associação Nacional dos Servidores 
Públicos em Recursos Humanos do 
Legislativo – ANSREHL -, realizou 

encontro com a participação presencial 
e remota de servidores e palestrantes 
de diversos legislativos de todo o Brasil. 
Naquela oportunidade foram analisados 
e discutidos temas relevantes, 
que impactam a organização e o 
funcionamento do serviço público, com 
foco especial nos legislativos brasileiros, 
bem como em direitos e benefícios de 
seus servidores. 

A Instituição do Regime de Previdência 
Complementar dos Servidores Públicos 
Estaduais foi analisada à luz da reforma 
da previdência advinda da Emenda 103 à 

ABCLE

ANSREHL
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Constituição Federal, e a correspondente 
regulamentação no âmbito dos Estados. 

Foram estudados os sistemas de 
benefícios especiais oferecidos pela  
Fundação RS Prev e pela Fundação 
PrevCom instituídas pelos Estados do 
Rio Grande do Sul – RS - e de Minas 
Gerais - MG-, respectivamente. A 
Reforma Administrativa proposta pelo 
governo federal por intermédio da PEC 
nº 32/2020, foi outra questão objeto de 
análise e discussão durante o encontro. 
Foi avaliada, também, a situação da 
implantação e funcionamento  do e-Social  
no âmbito das Casas legislativas, por 
intermédio do estudo de casos relativos 
à implementação no serviço público 
estadual do  RS e demais  legislativos 
participantes do evento. A  Análise 
dos avanços das ações de recursos 
humanos nos legislativos durante o 
período de 2019 a 2021, as perspectivas 
de aprimoramento para 2022 e o 
estudo de caso relativo à  Assembleia 

Legislativa do Estado do Mato Grosso do 
Sul propiciaram a troca de informações 
práticas e relevantes, de interesse dos 
participantes. 

O evento foi encerrado com a avaliação 
do funcionamento presencial, semi-
presencial e remoto durante a pandemia 
e das perspectivas de implementação, 
em caráter definitivo, desta última 
modalidade de trabalho nos legislativos, 
a partir de estudo de caso da Assembleia 
Legislativa do Estado do RS, bem como 
das demais Assembleias participantes 
do encontro. Assim sendo, a 24ª 
Conferência Nacional dos Legisladores 
e Legislativos Estaduais, por intermédio 
do encontro simultâneo da ANSREHL, 
cumpriu plenamente com  seu objetivo 
de propiciar um importante e necessário 
momento de troca de conhecimentos 
entre os gestores e servidores públicos 
da área de recursos humanos do Poder 
Legislativo de diversos Estados.

O XLVIII (48º) Encontro Nacional da Anpal 
(Associação Nacional dos Procuradores 
e Advogados do Poder Legislativo) ocorre 
simultaneamente à 24ª Conferência 
Nacional da Unale (União Nacional dos 
Legisladores e Legislativos Estaduais). 

O evento, que começou no dia 24 de 
Novembro, continuou até sexta (26), no 
Bosque Expo de Campo Grande (MS).

As palestras são híbridas, com 
participações presenciais e remotas 
(por videoconferência). O presidente da 
Anpal e procurador da Alego (Assembleia 
Legislativa do Estado de Goiás), Gabriel 
Ricardo Jardim Caixeta, abriu a primeira 
palestra citando a poetisa goiana 
Cora Coralina. “Estamos retomando 
os trabalhos pós-pandemia com mais 
esperança em nossos corações do que 
tristeza em nossos ombros”, recitou 
Gabriel.

ANPAL



Essa palestra inicial – com participações 
por meio de videoconferência – 
trouxe como tema “Impeachment de 
Governadores” e foi presidida pela 
procuradora da Assembleia Legislativa 
de Tocantins (ALTO), Dorema Silva 
Costa. Ainda compuseram a mesa os 
procuradores da Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo (Ales), 
Eduardo Rocha Lemos (debatedor), e 
da Assembleia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Lopes 
Lourenço (conferencista).

A segunda palestra, também por meio 
de videoconferência, abordou o tema 
“Resgate e Reconfiguração: a Odisseia 
do Parlamento”. A mesa foi presidida pelo 

procurador da Assembleia Legislativa do 
Estado de Pernambuco (Alepe), Silvio 
Pessoa de Carvalho Junior. Dela, ainda 
participaram os procuradores Grhegory 
Paiva Pires Moreira Maia (ALMT) e Fábio 
Fernando Moraes Fernandez (Senado).

A terceira e última reunião foi híbrida e 
abordou uma fração ambiental posta em 
plano secundário, no Brasil: “As Usinas 
Nucleares e as Normas Estaduais: o 
Primado da Questão”. A mesa contou 
com a participação dos procuradores 
Hélio Lúcio Dantas da Silva (Alepe), 
Gerson Diogo da Silva Viana (Alam) e 
do presidente da Anpal, Gabriel Ricardo 
Jardim Caixeta.

ASTRAL elege nova diretoria durante 
24ª Conferência Nacional da Unale

Impactos da pandemia e consolidação 
da rede de rádios e tvs legislativas foram 
temas discutidos no encontro
 
O XII Encontro Nacional da ASTRAL 
(Associação Brasileira de Televisões 
e Rádios Legislativas) elegeu a nova 
diretoria da entidade. Luciana Amélio, que 
atualmente responde pela Secretaria-
Geral (Câmara Municipal de Jundiaí/SP), 
será a presidente pelos próximos 2 anos.

“Meu compromisso é dar continuidade 
ao bom trabalho desempenhado pela 
ASTRAL em nome da transparência 
e do desenvolvimento das emissoras 
legislativas”, afirmou Luciana Amélio. A 
posse acontecerá em fevereiro de 2022.
 
O evento ocorreu simultaneamente entre 
24 e 26 de novembro, em Campo Grande/
MS, cujo tema foi “Redesenhando os 
Caminhos do Parlamento”.
 
O atual presidente, Marcelo Malacrida 
(Câmara Municipal de Baurú/SP), avaliou 
positivamente o primeiro encontro da 
entidade após o isolamento social 
imposto pela pandemia “Tivemos que 
reinventar nossa lógica operacional e 
nossa rotina. A necessidade sempre foi 
da Casa legislativa, que não pôde parar. 
As TVs públicas se incorporaram à rotina 
dos parlamentos e isso não tem volta”.

ASTRAL
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A reunião do colegiado de presidentes 
de assembleias legislativas, ocorreu no 
dia  25 de novembro do ano em curso, 
durante a 24ª Conferência da Unale na 
cidade  de Campo Grande/MS. 

Na oportunidade estavam presentes os 
presidentes do Acre; Amazonas; Bahia;  

Ceará; Goiás; Paraíba; Rio Grande do 
Sul; Rondônia; Sergipe e Tocantins, 
bem como  alguns representantes de 
presidentes de assembleias e demais 
deputados que  prestigiaram a reunião. 

O encontro foi marcado pela eleição 
da nova composição da diretoria 
da  entidade, onde o presidente da 
Assembleia Legislativa de Goiás 
(ALEGO), deputado  Lissauer Vieira 
(PSB), passou a presidência, após dois 
anos, para o presidente da  Assembleia de 
Rondônia, deputado Alex Redano (PRB), 
e também foram discutidos  assuntos de 
grande relevância para a população, bem 
como dificuldades  enfrentadas pelos 
parlamentares.

ENIAL debate temas relevantes na 
aplicação da tecnologia nas Assembleias

Na manhã do dia 24 de novembro, durante 
a 24ª Conferência da Unale, foi realizada 
a abertura do Encontro Nacional de 
Informática Aplicada ao Legislativo (Enial 
2021), integrando os eventos simultâneos. 
Conforme o Presidente da Associação 

do Enial, Marcos Pontes de Aquino, a 
proposta é integrar profissionais da área 
de tecnologia das casas legislativas do 
país. “Este evento permite a troca de 
experiências e compartilhamento de 
informações para buscarmos as melhores 
soluções e discutirmos as práticas a se 
adotar em cada legislativo”, explanou 
o Presidente. Participaram do encontro 
servidores das assembleias legislativas e 
a diretoria da associação.

A presidente da Unale, deputada Ivana 
Bastos (PSD-BA), visitou o Enial e 
parabenizou as equipes de tecnologia 
da informação. “Quando começou a 
pandemia, não sabíamos mexer com a 
ferramenta zoom, onde fizemos nossa 
primeira reunião on line. Nós tínhamos 
muitas dificuldades e vocês, da área 

COLEGIADO DE PRESIDENTE

ENIAL



da tecnologia se reinventaram, foram 
em busca da tecnologia para nos 
apoiar e para que as casas legislativas 
funcionassem mesmo de forma remota. 
Agradeço a participação de todos vocês 
aqui e fico muito feliz com este encontro”, 
ressaltou.

O Presidente da Associação do Enial e 
também Coordenador de Transparência 
e Inovação de Projetos Especiais da 
Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo (ALES) fez a abertura 
oficial do encontro relembrando a primeira 
edição, realizada em 1996. “Estivemos 
reunidos em Brasília-DF e depois disso 
os encontros aconteciam anualmente. 
Três anos depois, em 1999, realizamos 
um grande evento com a participação de 
1.200 pessoas no Estado da Bahia. Foi um 
marco e um momento de fortalecimento 
do Enial, onde passamos a funcionar 
como uma associação”, recordou.

FENACRIA debate sobre os cuidados 
necessários na segurança entre 
crianças e adolescentes

Na tarde do dia 24 de Novembro, dando 
continuidade aos eventos simultâneos 
realizados durante a 24ª Conferência 
Nacional da Unale. Ocorreu a reunião 
da FENACRIA (Frente Parlamentar 
Interestadual de mobilização Nacional 
pró-Criança e Adolescentes).

Durante o evento, membros da Polícia Civil 
e defensoria pública do Mato Grosso do 
Sul discutiram temáticas sobre políticas 
públicas para a proteção de crianças e 
adolescentes. A reunião contou com a 
ilustre presença do deputado Lidio Lopes.

“É um privilégio estar participando da 
Conferência, queria recepcioná-los 
nesta reunião, temos uma relação muito 
frequente e ativa aqui, eu participo 
da Fenacria, pois é uma das minhas 
bandeiras a defesa das crianças e dos 
adolescentes”. Comentou o deputado.

A presidente da Unale, deputada Ivana 
Bastos, visitou a reunião para agradecer 
a parceria com a FENACRIA. “Aqui tudo 
está sendo feito com muito carinho, muito 
obrigado por vocês estarem aqui, somos 
parceiros nesta causa nobre e justa”.

Defensoria pública do Mato Grosso do 
Sul

A defensoria existe há 39 anos com o 
propósito de proteger as crianças em 
todos os municípios do Estado.

Débora Paulino, defensora pública do 
estado de Mato Grosso do Sul, ressalta 
a importância do seu trabalho no auxílio 
para essas crianças. “Ainda não se chegou 
ao patamar absoluto de prioridade, e nós 
estamos aqui para mudar isso”.

FENACRIA
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Depois de dois anos Fenale realiza
Encontro Nacional presencial

Aconteceu, em 24 de novembro, em 
Campo Grande/MS, o 44º Encontro 
Nacional da FENALE, que após dois 
anos, devido à pandemia do Coronavírus, 
voltou a realizar um encontro presencial.

Na abertura, o presidente da FENALE, 
José Eduardo Rangel, recomendou 
precauções, lamentou as mortes 
ocorridas na pandemia e homenageou 
os colegas e amigos que faleceram no 
período.

Rangel criticou a PEC 32 (reforma 
administrativa) e a PEC 23 dos Precatórios 
e lamentou que os governantes só 
estejam interessados em acabar com o 
funcionalismo. 

A presidente da UNALE, deputada Ivana 
Bastos (PSD-BA) visitou a FENALE com 
o deputado Lídio Lopes (PATRI-MS), 
que foi logo depois eleito presidente da 
UNALE. Ivana Bastos destacou a parceria 
da FENALE, parabenizou a sua diretoria 
e foi homenageada com uma placa por ter 
sido palestrante de evento da FENALE no 
Dia Internacional da Mulher, em março. 
O deputado Lídio Lopes se manifestou e 
destacou sua parceria com João Moreira, 
presidente da FENALE durante três 
mandatos e atual tesoureiro da Entidade.

Em seguida, foi realizado o tradicional 
“Pinga-Fogo”, momento em que os 
representantes das entidades se 
manifestam sobre a situação da categoria 
nos seus Estados.       
           
No período da tarde, houve a aprovação 
da Carta de Campo Grande 2021, votação 
de moções, relatórios da Diretoria e 
discussão do planejamento estratégico.

O presidente da FENALE ainda foi 
homenageado pela – UNATAQ (União 
Nacional dos Taquígrafos) ao receber 
uma placa das mãos da presidente 
Marilanja dos Santos Pereira.

O XII ENCONTRO NACIONAL DAS 
POLÍCIAS LEGISLATIVAS
 
A UNIPOL – União Nacional das Polícias 
Legislativas realizou com enorme  
sucesso seu Encontro Anual que ocorre 
simultaneamente ao evento da UNALE,  
realizado nos dias 24 a 26 de novembro 
do corrente ano em Campo Grande - MS. 

FENALE

UNIPOL



Ouvidorias Legislativas realizam 
encontro para debater controle social

A Ouvidoria Parlamentar da Câmara dos 
Deputados e a Ouvidoria do Tribunal de 

A  24° Conferência que teve como 
tema “Redesenhando os caminhos 
do Parlamento” nos  trouxe profunda 
reflexão em um momento em que as 
Assembleias Legislativas  Estaduais têm 
enfrentado os impactos trazidos pela 
pandemia que afetou o país e o  mundo. 
Os Parlamentos tiveram que se adaptar 
a essa nova realidade que afetou todo  
o planejamento realizado, de forma a 
garantir a continuidade de seus serviços. 

No evento houve a discussão de temas 
relevantes para o conhecimento,  reflexão 
e aprendizado. Muito se discutiu sobre as 
temáticas atuais referentes ao Porte  de 
arma das Polícias Legislativas Estaduais, 
direito que a muito tempo os profissionais  
do legislativo tanto anseiam. Houve 
abordagem sobre PEC – 32 – Reforma  
Administrativa e Aposentadoria Especial, 
assuntos que estão em evidência no  
momento atual. Foi discutida ainda, a 
possibilidade de desenvolver cursos 
específicos de pós-graduação na área 
de Policiamento Legislativo reconhecidos 
pelo MEC,  importantes para capacitação 
e aperfeiçoamento da categoria. 

O Encontro contou com a presença 
de Policiais Legislativos de todo o 
país.  Contou ainda, com a presença 
da Presidente da UNALE – Deputada 
Ivana Bastos - BA e em destaque o 
Presidente da Assembleia Legislativa de 
Goiás - Lissauer Vieira, que  participou 
ativamente dos trabalhos desenvolvidos 
por esta entidade. 

Em resumo, o evento atendeu muito bem 
nossas expectativas e foi  extremamente 
positivo. O intercâmbio entre os 
Parlamentos Estaduais, sem sombra  
de dúvidas, contribuiu para integração, 
fortalecimento das Polícias Legislativas 
e para práticas cada vez mais assertivas 
no ambiente legislativo. Considerando 
que é de  interesse público a melhoria 
dos serviços prestados aos cidadãos 
dentro das Casas  Legislativas, deixo 
aqui nossos sinceros agradecimentos à 
UNALE, às autoridades e a  todos que 
estiveram presentes no Encontro, pela 
oportunidade oferecida.

Contas da União realizaram o Encontro 
de Ouvidorias - Controle Social no 
Legislativo no dia 24 de novembro de 
2021, como parte da 24ª Conferência da 
UNALE, de forma presencial em Campo 
Grande/MS e com transmissão online. O 
evento contou ainda com apresentações 
das ouvidorias das assembleias do Pará 
e Pernambuco e dos tribunais de contas 
do Rio de Janeiro e do Rio Grande do 
Norte, que trataram da estrutura e forma 
de trabalho de suas unidades, além dos 
relatos de casos de controle social. 

OUVIDORIA
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A Ouvidoria Parlamentar da Câmara dos 
Deputados apresentou o caso de controle 
social a partir das demandas do Instituto 
Observatório Político e Socioambiental - 
OPS, ONG que atua na revisão dos gastos 
dos deputados federais por meio da cota 
parlamentar. A partir das demandas da 
ONG, algumas alterações normativas 
e processuais foram feitas a fim de 
aperfeiçoar o serviço de reembolso da 
cota parlamentar, aprimorando o serviço 
prestado pela Casa.

 “Compreendemos que a cooperação entre 
as Ouvidorias Legislativas é essencial 

para o fortalecimento do Legislativo em 
todo o País, particularmente porque 
permite uma maior interação e troca 
de experiências fazendo com que boas 
práticas sejam amplificadas”, ressalta o 
Ouvidor-Geral da Câmara dos Deputados, 
deputado Delegado Marcelo Freitas.

Esse encontro faz parte das ações 
estratégicas de colaboração que a 
Ouvidoria Parlamentar da Câmara dos 
Deputados e a do Tribunal de Contas da 
União mantêm com ouvidorias legislativas 
de todo o País.

A Rede Legislativa de Governança e 
Gestão (REGOV) realizou o seu IV 
Encontro Nacional no dia 24 de novembro 
de 2021, em Campo Grande, como parte 
das atividades da XXIV Conferência 
Nacional dos Legisladores e Legislativos 
Estaduais (CNLE) promovida pela 
UNALE. 

Nesse ano o encontro teve formato 
híbrido e reuniu 44 gestores de 16 
casas legislativas no modo presencial, 
além de outros participantes remotos. 
Após uma mesa redonda que discutiu a 
Transformação Digital e seus impactos no 
Parlamento, foram apresentados relatos 
de experiências e aprendizados de como 

as casas legislativas estão superando os 
novos desafios impostos pela pandemia. 
Houve também painéis temáticos em 
que foram apresentados e debatidos 
temas como Planejamento Estratégico, 
Gestão de Riscos, Sustentabilidade e 
Transparência.

Ao final do encontro foi eleita, por 
unanimidade a Diretoria-Executiva da 
Regov para o biênio 2021-2023 com a 
seguinte composição:

Maria Raquel Mesquita Melo (Câmara 
dos Deputados) – Diretora-Executiva
Alaôr Messias Marques Junior (ALMG) – 
Diretor-Executivo Adjunto
Márcio Tancredi (Senado Federal) - 
Diretor de Relações Institucionais e 
Cooperação Técnica
Mário Sérgio Gurgel (ALRN) - Diretor 
de Administração, Finanças e Logísticas
Silvia Correia (ALCE) - Diretora de 
Estudos, Pesquisas e Inovação

REGOV
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O mundo caminha para uma economia verde. Para acelerar esse processo, precisamos
aperfeiçoar nossa legislação e criar um ambiente de negócios que estimule atividades
econômicas transparentes, levando sempre em conta os impactos sociais e ambientais.

Está na hora de fomentar a produção e o consumo de baixo carbono.

Lata de alumínio, sustentável por natureza.

A LATA DE ALUMÍNIO É A VOZ
DA SUSTENTABILIDADE

abralatas.org.br
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DíGITRO 
TECNOLOGIA
44 ANOS 
CONSTRUINDO
O FUTURO.
A gente não gosta muito de falar de tradição, 
porque nosso dia a dia é movido pela 
inspiração do futuro. Mas nossa história nos 
trouxe sabedoria, maturidade e credibilidade. 
E, com tantas transformações acontecendo, 
nos sentimos preparados para encarar os 
desafios e ajudar empresas e a sociedade a 
construírem também a sua história de sucesso.

Tecnologias 
para um mundo melhor.

Soluções de comunicação corporativa 
e inteligência para o mercado 
corporativo e segurança pública.



Durante a 24ª Conferência da União 
Nacional dos Legisladores e Legislativos 
Estaduais (Unale), o Parlamento 
Amazônico realizou Assembleia Geral 
para eleger uma nova Mesa Diretora. Na 
votação realizada em 24 de Novembro, 
a deputada do Amapá Edna Auzier foi 
eleita presidente.

PARLAMENTO AMAZÔNICO

A UPM leva a 24ª Conferência Nacional 
de Legisladores e de Fórum Internacional 
do Mercosul,em Campo Grande (MT), 
pauta de Promoção de Igualdade Racial 
e políticas públicas

Na tarde do dia 24 de novembro, 
paralelamente a 24ª Conferência 
Nacional de Legisladores e de Fórum 
Internacional do Mercosul,  a UPM 
-União de Parlamentares Sul Americanos 
e do Mercosul-UPM,  realizou sua 
reunião anual,  que na oportunidade foi 
presidida por Flávio Monteiro, Diretor de 
Articulação Política da UPM, neste ato 
representando o Presidente da entidade,  
Senador argentino Emiliano Reparaz, 
que devido a Pandemia não pode sair do 
país de origem. 
 
O evento contou com a presença 
de Deputados de diversos Estados, 

autoridades do Legislativo e Executivo 
e a presença do Conselheiro do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio Grande do 
Sul, Alexandre Postal, que assumirá no 
próximo mês a Presidência do TCE-RS.
A palestra principal foi sobre o tema: 
Promoção de Igualdade Racial e contou 
com a explanação do Secretário Adjunto 
de Políticas de Promoção de Igualdade 
Racial, do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos, Ezequiel 
Roque do Espírito Santo, representado a 
Ministra Damares Alves. 

Foi deliberado também nesse Fórum sobre 
a Assembleia Geral da UPM, quando 
deverá ser composta nova diretoria, e 
onde deverá ser agendada a data para 
2022 da visita periódica que ocorrerá 
em Bruxelas, na Bélgica (onde são as 
Comissões do Parlamento Europeu) e 
Luxemburgo (onde fica o Administrativo do 
Parlamento) em Estrasburgo, na França 
(onde são as Sessões Plenárias) que 
chancelam os tratados entre os países 
Europeu, e da agenda que deverá ocorrer 
com a Ministra Damares Alves e com a 
Deputada Liziane Bayer (Presidente do 
Fórum de Mulheres do Mercosul) sobre 
políticas de Promoção de Igualdade.

UPM
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“Temos oportunidade de fazer um bom 
trabalho. Quero representar a Amazônia 
e vamos cumprir uma missão juntos. 
Podem contar conosco, a Amazônia tem 
que ser respeitada. Tenho certeza de que 
temos um propósito. Vocês votaram em 
uma mulher que quer trabalhar muito pela 
Amazônia”, enfatizou em seu discurso 
após a eleição.

Além da deputada, foram eleitos para 
a direção do Parlamento Amazônico os 
deputados: Jair Montes (RO), Ribamar 
Araújo (RO) e Nilton Bandeira (TO) 
para vice-presidentes; Jório (AP) para 
tesoureiro; Lenir Rodrigues (RO) e Tayla 
Peres (RR) para a secretaria-geral.

Durante a conferência, os deputados 
participantes do Parlamento Amazônico 

compartilharam as experiências das 
Comissões Parlamentares de Inquérito 
(CPI) sobre energia elétrica na região 
Norte. Além disso, os parlamentares 
também falaram do cumprimento das 
emendas individuais impositivas – recurso 
instituído pela Emenda Constitucional 
100/2019.

A presidente da Unale, Ivana Bastos 
(BA), esteve presente no início da 
reunião do Parlamento Amazônico 
e destacou a participação do grupo. 
“Vocês fazem parte da Unale, vieram 
em peso e são muito importantes para 
os debates dos Parlamentos”, disse. 
O grupo do Parlamento Amazônico 
reúne representantes do Amazonas, 
Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, Mato 
Grosso, Pará, Maranhão e Tocantins.

De 24 a 26 de novembro de 2021, em 
Campo Grande - MS, taquígrafos do Brasil 
e da Argentina se reuniram de forma 
híbrida para participar do XXI Encontro 
Nacional de Taquigrafia Parlamentar 
e Judiciária (ETAQ). Mais uma vez, a 

União Nacional dos Taquígrafos (Unataq) 
pôde promover o evento vinculado à 24ª 
Conferência Nacional da Unale, que teve 
como tema “Redesenhando os caminhos 
do Parlamento”. E, na mesma esteira de 
conteúdo, a Unataq trouxe como temática 
principal “Taquigrafia em Tempos de 
Pandemia”. 

Servidores da Taquigrafia de vários 
órgãos do Legislativo, do Judiciário e 
do Tribunal de Contas participaram das 
palestras de ambas as instituições, que 
foram realizadas no Centro de Eventos 
Expo Ipê.

A Unataq tratou de temas relevantes para 
o segmento. Iniciou os trabalhos com a 
palestra “Resiliência e necessidade 

Taquígrafos de todo o Brasil e 
da Argentina se reúnem no XXI                  
Encontro Nacional de Taquigrafia 
Parlamentar e Judiciária.

UNATAQ



UNATAQde adaptação diante de um mundo 
em pandemia”, ministrada de forma 
presencial pela pedagoga, líder coach 
e consultora em projetos de tecnologia 
social: Helaine Bitencourt Coimbra. 
Palestraram virtualmente os taquígrafos 
argentinos Jorge Bravo e Patrícia López 
sobre o tema “O presente e o Futuro 
da Taquigrafia: Taquigrafia Digital”. Em 
seguida, a temática foi “As nuances da 
oralidade para a escrita: Linguagem 
Binária”, com palestra ministrada pela 
professora e doutora Rosemeire Farias, 
que abordou a diferença da linguagem 
oral para a linguagem escrita. E o 

dia foi encerrado com palestra sobre 
“Planejamento e Gestão Estratégica: a 
necessidade de reinventar e ressignificar 
os serviços de Taquigrafia”.
Na programação, a Unataq também 
realizou o III Fórum de Gestores de 
Taquigrafia, que tratou da dinâmica de 
trabalho dos setores de Taquigrafia ante 
a nova realidade. 

Por fim, foi eleita a Diretoria da Unataq 
para o biênio 2021/2023, sendo a 
presidente Marilanja dos Santos Pereira 
(Assembleia Legislativa da Bahia) 
reeleita.  
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Cuidar da vida de milhões de pessoas, através da boa gestão da política estadual, em especial na prevenção de 
doenças, é uma das missões da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). A entidade por 
meio da Secretaria de Saúde e da Mulher promoveu ao longo do ano várias campanhas de conscientização que 
visam tratar da saúde, física e mental, de toda a população. Com o intuito de alertar a população nos cuidados 
necessários diante de temas tão delicados.

Campanhas Nacionais de Saúde 

Janeiro Branco: O cuidado com a saúde mental 
não pode passar em branco

Março Roxo: Epilepsia sem preconceito

O primeiro mês do ano é dedicado à conscientização a respeito da saúde mental, 
cada vez mais reconhecida como uma prioridade global de saúde e desenvolvimento 
econômico. Com isso a Unale apoiou a Campanha do Janeiro Branco, com o slogan: 
O cuidado com a saúde mental não pode passar em branco, onde se tem como foco 
chamar a atenção para os temas da Saúde Mental e da Saúde Emocional nas vidas 
das pessoas. 

De acordo com estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é 
o país mais ansioso do mundo (9,3%). A saúde mental representa mais de 1/3 
da incapacidade total no mundo, com transtornos depressivos e ansiosos como 
maiores causas – os quais respondem, respectivamente, pela 5ª e 6ª causas de 
anos de vida vividos com incapacidade no Brasil.

 A Unale dedicou um mês inteiro ao combate da violência contra a mulher, mal que 
assola a nossa sociedade há décadas e tem se acirrado com o isolamento social 
estabelecido devido à pandemia de coronavírus.

Para muitas mulheres e vítimas da violência doméstica, a obrigatoriedade, ou 
principal orientação como forma de se prevenir da Covid-19, cumprir a quarentena 
em casa fez com que a convivência com os agressores fosse contínua e, 
consequentemente, o aumento de ocorrências de violência.

De acordo com a pesquisa do Instituto Datafolha, durante a pandemia foi registrado 
que uma em cada quatro mulheres sofre algum tipo de agressão durante o 

Saúde Mental na Pandemia 
Nesse contexto, a pandemia do Covid-19, 
devido às incertezas de melhora e 
por conta do isolamento social, as 
doenças mentais se multiplicaram no 
Brasil. Principalmente em quem já tinha 
fatores preexistentes. As medidas de 
isolamento social, embora baseadas em 
evidências científicas e essenciais para a 
proteção da saúde da população, podem 
impactar a saúde mental daqueles que 

isolamento social, seja verbal, sexual 
ou física. Ao todo, são 17 milhões de 
mulheres agredidas entre junho de 2020 e 
maio de 2021, ou 24,4% do total.

Como denunciar um caso de violência 
doméstica
A denúncia de violência contra a mulher 
pode ser feita em delegacias e órgãos 
especializados, onde a vítima procura 

as experienciam. Devido ao período de 
distanciamento social, quarentena ou 
isolamento, a redução de estímulos, perda 
de renda pela impossibilidade de trabalhar 
e alterações significativas na rotina geram 
forte impacto na vida das pessoas. 

Cuidados Necessários 
O Ministério da Saúde reforça, em seu site, 
a importância de se ter hábitos saudáveis, 
tanto para o corpo quanto para a mente, 

amparo e proteção. O Ligue 180, central 
de atendimento à mulher, funciona 24 
horas por dia, todos os dias da semana, 
inclusive finais de semana e feriados, e 
pode ser acionada de qualquer lugar do 
Brasil. É gratuito e confidencial, o canal 
recebe as denúncias e esclarece dúvidas 
sobre os diferentes tipos de violência aos 
quais as mulheres estão sujeitas. 
Mesmo se a vítima não registrar 

e dá algumas dicas que podem contribuir, 
e muito, com a nossa qualidade de vida: 
É recomendado conversar com pessoas 
de confiança, fazer exercícios físicos, 
investir em meditação, leitura, exercícios 
de respiração, artesanato; estimular ações 
compartilhadas de cuidado, evocando a 
sensação de pertencimento social, como 
as ações solidárias e de cuidado familiar 
e comunitário.

ocorrência, vizinhos, amigos, parentes ou 
desconhecidos também podem utilizar 
o Ligue 180 ou ir a uma delegacia para 
denunciar uma agressão que tenham 
presenciado. O autor da denúncia pode ser 
ainda o Ministério Público. Após mudanças 
recentes na Lei, a investigação não pode 
mais ser interrompida, ainda que a vítima 
desista da ação.
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Agosto Lilás: Mês de Conscientização Pelo Fim da Violência 
Contra a Mulher 

Setembro Amarelo: Viver é sempre a Melhor Opção

O primeiro mês do ano é dedicado à conscientização a respeito da saúde mental,  
A Unale dedicou um mês inteiro ao combate da violência contra a mulher, mal que 
assola a nossa sociedade há décadas e tem se acirrado com o isolamento social 
estabelecido devido à pandemia de coronavírus.

Para muitas mulheres e vítimas da violência doméstica, a obrigatoriedade, ou 
principal orientação como forma de se prevenir da Covid-19, cumprir a quarentena 
em casa fez com que a convivência com os agressores fosse contínua e, 
consequentemente, o aumento de ocorrências de violência.

De acordo com a pesquisa do Instituto Datafolha, durante a pandemia foi registrado 
que uma em cada quatro mulheres sofre algum tipo de agressão durante o 
isolamento social, seja verbal, sexual ou física. Ao todo, são 17 milhões de mulheres 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a cada 40 segundos, uma 
pessoa comete suicídio em algum lugar do planeta. Ou seja, em um ano, mais de 
800 mil pessoas perdem sua vida dessa maneira. Dados levantados pela instituição 
em 2016 também apontam que suicídio é a segunda principal causa de morte entre 
jovens com idades entre 15 e 29 anos. 

Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com 
idades entre 15 e 29 anos. Todos os dias, pelo menos 32 brasileiros tiram suas 
próprias vidas. Todos esses números poderiam ser evitados ou reduzidos 
consideravelmente se existissem políticas eficazes de prevenção do suicídio.

Com isso a Unale promoveu através de suas redes sociais a campanha do Setembro 
Amarelo, para a conscientização sobre a prevenção do suicídio, buscando alertar 

a população a respeito da realidade da 
prática no Brasil. com o slogan “Viver 
sempre é a melhor opção”.

CVV
O Centro de Valorização da Vida é uma 
associação civil sem fins lucrativos, 
filantrópica, reconhecida como de 
Utilidade Pública Federal, desde 1973. O 

CVV presta serviço voluntário e gratuito de 
apoio emocional e prevenção do suicídio 
para todas as pessoas que querem e 
precisam conversar, sob total sigilo e 
anonimato.

Como surgiu no Brasil 
A campanha teve início no Brasil, em 2015, 
pelo Centro de Valorização da Vida (CVV), 

agredidas entre junho de 2020 e maio de 
2021, ou 24,4% do total.

Como denunciar um caso de violência 
doméstica
A denúncia de violência contra a mulher 
pode ser feita em delegacias e órgãos 
especializados, onde a vítima procura 
amparo e proteção. O Ligue 180, central 
de atendimento à mulher, funciona 24 

horas por dia, todos os dias da semana, 
inclusive finais de semana e feriados, e 
pode ser acionada de qualquer lugar do 
Brasil. É gratuito e confidencial, o canal 
recebe as denúncias e esclarece dúvidas 
sobre os diferentes tipos de violência aos 
quais as mulheres estão sujeitas. 

Mesmo se a vítima não registrar 
ocorrência, vizinhos, amigos, parentes ou 

desconhecidos também podem utilizar 
o Ligue 180 ou ir a uma delegacia para 
denunciar uma agressão que tenham 
presenciado. O autor da denúncia pode ser 
ainda o Ministério Público. Após mudanças 
recentes na Lei, a investigação não pode 
mais ser interrompida, ainda que a vítima 
desista da ação.

Conselho Federal de Medicina (CFM) 
e Associação Brasileira de Psiquiatria 
(ABP). As primeiras atividades realizadas 
pelo Setembro Amarelo aconteceram na 
capital do país, Brasília. Entretanto, já 
no ano seguinte várias regiões de todo o 
país aderiram ao movimento e também 
participaram.



Outubro Rosa: Um toque de cuidado
Com o slogan “Um toque de cuidado”, a Unale, mais uma vez, promoveu a 
campanha do Outubro Rosa para reforçar a importância da prevenção do câncer de 
mama e, também, do colo de útero, através da disseminação de informações sobre 
a necessidade de mulheres e homens, estes que também podem ser acometidos 
pelo câncer de mama, realizarem o autoexame preventivo.

E neste ano, a Unale inovou nas ações do Outubro Rosa, além de continuar 
incentivando as doações de lenços para as instituições que tratam de pessoas 
acometidas pelo câncer, a entidade também promoveu o incentivo para que as 
Assembleias Legislativas e a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) 
realizassem o recebimento de itens de higiene pessoal, para que fosse entregue 
um ‘kit higiene’ às mulheres em situação de rua e também uma cartilha informativa 
sobre como realizar o autoexame.

Prevenção
A campanha da Unale recomenda e 
incentiva os cidadãos, em especial as 
mulheres, a obter um conhecimento maior 
do próprio corpo, por meio do autoexame, 
fator principal para queda dos índices de 

mortalidade do câncer de mama. Então 
toque-se e cuide-se, esta atenção especial 
pode salvar vidas e incentivar outras 
pessoas a fazerem o mesmo.
Lembre-se sempre que idas ao médico com 
frequência são de extrema importância. 

Porém algumas outras medidas podem ser 
feitas para evitar a propagação do câncer 
de mama e também do câncer do colo do 
útero, como a alimentação saudável, a 
rotina de exercícios físicos e os exames 
preventivos.

Novembro Azul: Se cuidar também é coisa de homem
A Unale promoveu campanha para desconstruir barreiras e incentivar o homem a 
cuidar de sua saúde. E mais uma vez alertou e conscientizou os homens sobre os 
perigos do câncer de próstata. A instituição promove, através de sua Secretária 
de Saúde, a campanha do Novembro Azul, que neste ano contará com o slogan: 
“Se cuidar também é coisa de homem!”. O grande objetivo foi mostrar a todos a 
importância de se cuidar e realizar o exame preventivo do câncer de próstata.

O que é a próstata
É uma glândula presente apenas nos homens. Localizada abaixo da bexiga, 
ela é responsável por produzir uma parte do sêmen, que nutre e protege os 
espermatozoides.

Dados Câncer de Próstata
De acordo com os dados mais recentes 
do Instituto Nacional do Câncer (Inca), 
estima- se que o câncer de próstata é 
o tipo mais comum de câncer entre a 
população masculina, representando 
29% dos diagnósticos da doença no País. 
Esta doença causa a morte de 28,6% da 
população masculina.
Somente o exame preventivo pode 
diminuir os riscos da doença, que caso 

seja descoberta com antecedência, tem a 
chance de cura elevada, por volta de 90%.

Prevenção 
Única forma de garantir a cura do câncer 
de próstata é o diagnóstico precoce. 
Mesmo na ausência de sintomas, homens 
a partir dos 45 anos, com fatores de risco, 
ou 50 anos, sem estes fatores, devem ir ao 
urologista para conversar sobre o exame 
de toque retal, que permite ao médico 

avaliar alterações da glândula, como 
endurecimento e presença de nódulos 
suspeitos e exame de sangue PSA 
(antígeno prostático específico). Cerca 
de 20% dos pacientes com câncer de 
próstata são diagnosticados somente pela 
alteração no toque retal.

UNALE EM AÇÃO
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Dezembro vermelho: Proteja-se e viva com saúde
A Unale mais uma vez através de sua Secretária de Saúde promove a campanha do 
Dezembro Vermelho com o slogan: “Proteja-se e viva com saúde”. Com o intuito de 
conscientizar a população sobre a prevenção do HIV, além de alertar sobre o risco de 
outras Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).

A AIDS é uma doença grave, que ainda não tem cura e se expande entre a população. 
Sem um tratamento adequado, a enfermidade, que precisa ser combatida, pode causar a 
morte. Segundo dados da Secretaria de Saúde, em todo o Brasil, estima-se que existam 
920 mil pessoas vivendo com o vírus da AIDS. O problema é que cerca de 11%, ou mais 
de 100 mil pessoas, podem estar contaminadas com o vírus e não sabem.

O diagnóstico precoce do HIV e o rápido início do tratamento reduzem as chances de 
complicações da doença. Este tratamento pode ser realizado a partir de exames de 

sangue e de testes rápidos oferecidos 
gratuitamente pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS).

Prevenção e tratamento
A única forma de prevenir a doença é 
através do uso de preservativos, assim 
como qualquer outra DST. Apesar de 
ainda não existir cura, a doença pode ser 

controlada, por meio de medicamentos 
fornecidos pelo SUS. O tratamento correto 
também pode ser usado como uma forma 
de prevenção muito eficaz, pois evita a 
transmissão do HIV por via sexual.

O tratamento adequado, e no momento 
oportuno, tem possibilitado que 92% dos 
pacientes com HIV/Aids em tratamento  

estejam atualmente com carga viral 
indetectável, reduzindo a chance de 
desenvolverem infecções oportunistas ou 
até mesmo de transmitirem para outra 
pessoa. Por isso, hoje em dia o tratamento 
também é sinônimo de prevenção.

Acesse o QR CODE com 
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e saiba mais.
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Recentemente, o Congresso Nacional 
aprovou proposições legislativas que 
promoveram alterações expressivas no 
substrato da Legislação Eleitoral. As 
novas mudanças entrarão em vigência 
apenas no ano de 2022, em respeito ao 
princípio da anuidade eleitoral. 

No que se refere às consultas populares 
na esfera municipal (EC nº 111/2021), 
vê-se que passarão a ser realizadas 
juntamente com as eleições, para que 
sejam aclaradas questões de interesse 
local.  

Por sua vez, também alterou-se as 
regras para fins de distribuição do Fundo 
Partidário e do FEFC. De acordo com 
o art. 2º da EC 111/2021, para fins de 
distribuição entre os partidos do FEFC, 
os votos dados a candidatas mulheres ou 
a candidatos negros para a Câmara dos 
Deputados nas eleições realizadas entre 
2022 a 2030 serão contados em dobro. 

Por outro lado, atenta-se para as 
alterações promovidas pela Lei nº 
14.208/2021, que trouxe o instituto das 
federações partidárias, com a inclusão 
do art. 11-A na Lei nº 9.096/1995. Sobre 
o tema, cumpre arrazoar que a federação 

n a  l e g i s l a ç ã o 
e l e i t o r a l

ARTIGO

principais alterações

Walber de Moura Agra - Professor da 
Universidade Federal de Pernambuco, 

procurador estadual e advogado.

partidária possibilita que partidos se 
unam para atuar como uma só legenda 
nas eleições, devendo assim permanecer 
por um período mínimo de quatro anos.
 
Também cumpre mencionar, por relevante, 
que a Lei nº 14.192/2021, passou a 
considerar como violência política contra 
a mulher toda ação, conduta ou omissão 
que tenha a finalidade de impedir, 
obstaculizar ou restringir os direitos 
políticos da mulher. O referido diploma 
normativo incluiu o inciso X no art. 243 
do Código Eleitoral, prevendo que não 
será tolerada propaganda que deprecie 
a condição de mulher ou estimule sua 
discriminação em razão do sexo feminino, 
ou em relação à sua cor, raça ou etnia.

Certamente, as inovações estruturais 
promovidas pelo legislador trarão 
inegáveis desafios de aplicação para 
os partidos políticos, candidatos e 
operadores do Direito Eleitoral. No 
entanto, urge nutrir o sentimento hercúleo 
de calibração das alterações para que 
as mudanças alinhavadas alhures não 
introjetem ainda mais os institutos em 
uma zona de penumbra conceitual e 
teorética.



ALEAC: Em um ano de desafios, Aleac 
se supera e alcança produtividade de 
181 leis na Casa do Povo.

Em um ano marcado, mais uma vez, pela 
pandemia de covid-19, tínhamos duas 
opções: cruzar os braços e esperar que 
as vacinas chegassem para que a crise 
de saúde fosse diminuindo, ou arregaçar 
as mangas, cumprir os protocolos 
sanitários e trabalhar pelo povo acreano.

Optamos pela segunda alternativa, 
porém, desde então, tivemos enormes 
desafios e perdas irreparáveis.  Mesmo 
assim, a ALEAC se dedicou e analisou 
centenas de propostas, que resultaram 
em 181 leis, em benefício do povo 
acreano.

A obrigatoriedade da utilização de 
máscaras de proteção e a aplicação de 
multas a quem desrespeita a ordem de 
vacinação foram algumas das medidas 
de controle da covid-19.

Pensando sempre em se aproximar ainda 
mais da sociedade, a Aleac recebeu 
novas cores e investiu na modernização 
da aparelhagem para transmissão 
das sessões, que contaram com o 
acompanhamento e suporte da equipe 
de jornalismo. Foram adquiridos painel 
digital, câmeras de vídeo autônomas 

(PTZ), mesa de som e monitores, 
que foram espalhados pelo prédio da 
Assembleia Legislativa. Não podemos 
esquecer da captação das sessões, 
audiências e reuniões de comissões, 
que hoje são convertidas para as redes 
sociais, em tempo real.

A criação do Novo Portal de Leis e 
também do Portal da Transparência são 
outros projetos que visam aproximar, 
ainda mais, a população do Poder 
Legislativo.

O Poder Legislativo acreano criou o 
Centro de Apoio às Câmaras Municipais e 
cursos preparatórios desenvolvidos pelo 
projeto EducALEAC, como o Pré-Enem 
e Libras, os quais puderam, através da 
Escola do Legislativo, trazer capacitação 
e conhecimento gratuito à população.

No setor de RH, foi promovida a 
atualização de servidores inativos e 
pensionistas, implantação do novo 
sistema de folha de pagamento e de 
equipamentos de informática modernos 
e adequados aos serviços, além da 
humanização no atendimento ao público 
interno e externo.

Tudo isso só foi possível mediante o 
trabalho contínuo dos 24 deputados e 
dos servidores.

Acesse al.ac.leg.br e saiba mais sobre os 
projetos que fazem parte da nossa vida.
Chegamos ao final do ano com a certeza 
de que é possível, mesmo enfrentando 
uma pandemia tão difícil, continuar a 
transformar o sonho de um Acre melhor 
em realidade.

Assembleia Legislativa do Estado do 
Acre. Esse… é o seu poder.
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DESTAQUES NAS ASSEMBLEIAS
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ALEAL: Palestras e debates marcaram 
sessão especial sobre o “Outubro 
Rosa”

Atendendo a um requerimento da 
deputada Fátima Canuto (PSC), a 
Assembleia Legislativa de Alagoas, 
realizou no mês de outubro, uma sessão 
especial para discutir as ações alusivas 
à campanha “Outubro Rosa”, que tem 
por objetivo alertar as mulheres sobre 
a importância da detecção precoce do 
câncer de mama. Este ano a campanha 
teve como tema “Outubro Rosa: 

3 perguntas que salvam. As perguntas 
são: Você já fez sua mamografia este ano? 
Você tem controlado seu peso? Você tem 
feito atividade física regularmente?”. O 

evento contou ainda com a presença das 
deputadas  Angela Garrote (PP) e Flávia 
Cavalcante (PRTB). 

As palestras foram proferidas pela médica 
mastologista Lígia Teixeira, pela médica 
endocrinologista Thaís Alencar e pelo 
professor de Educação Física José Jean 
Toscano. Também estavam presentes a 
representante da Secretaria estadual de 
Saúde, Inês Brandão, e voluntárias da 
Rede de Combate ao Câncer em Alagoas.  

A sessão foi presidida pela deputada 
Fátima Canuto, que destacou a 
importância da discussão em torno do 
tema. Ela alertou que o câncer de mama 
ainda tem vitimado muitas mulheres. 
“Essa sessão é importante para que as 
voluntárias presentes repliquem o que 
viram aqui, para que possamos salvar 
muitas vidas. 

A mulher precisa observar seu corpo, 
ter uma alimentação saudável e, com 
isso, melhorar sua qualidade de vida. 
É fundamental também fazer a sua 
mamografia e consultar um médico 
quando perceber algum sinal diferente 
no seu corpo”. 

ALEAM: Deputados do Amazonas 
enfrentam pandemia do novo 
coronavírus e cheia histórica dos rios

O ano de 2020 foi marcado, na Assembleia 
Legislativa do Amazonas (Aleam), pelo 
enfrentamento das crises sanitária e 
econômica, impostas pela pandemia da 
Covid-19, e as consequências da cheia 
histórica que afetou os rios da região.

Para auxiliar os amazonenses afetados 
pela pandemia, a Aleam votou em regime 
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de urgência: o decreto de estado de 
calamidade pública; permissão ao Executivo 
para remanejar verbas de investimentos 
obrigatórios para enfrentamento da 
pandemia. A Casa Legislativa destinou, 
por emenda parlamentar coletiva, R$ 50 
milhões da área da saúde para aquisição 
de doses de imunizantes contra a Covid-19, 
e outra para aquisição de cestas básicas. 
Criou ainda auxílio de R$ 200, destinado 
às famílias carentes, no período de janeiro 
a março de 2021. Aprovou o auxílio 
emergencial para profissionais de cultura, 
turismo e lazer e a destinação de R$ 160 
milhões, do Fundo de Fomento ao Turismo 
e Interiorização (FTI), para os municípios 
do interior enfrentarem a pandemia.

Na área econômica, destaque para a 
aprovação da Lei nº 5.420/2021, que 
estabeleceu um marco na comercialização 
do gás natural no Amazonas permitindo, 
a quebra do monopólio da exploração 

do recurso, no Estado; além da 
regulamentação do sistema do transporte 
hidroviário de passageiros e cargas no 
Amazonas.

Em 2020, a Aleam realizou o 1º Fórum 
Estadual das Casas Legislativas do 
Amazonas (Feclam) com participação 
de 500 vereadores e representantes de 
câmaras municipais dos 62 municípios 
do Estado. A proposta for dar suporte às 
Casas Legislativas do interior.

Para o presidente da Assembleia do 
Amazonas, deputado Roberto Cidade 
(PV), apesar de desafiador, o ano de 
2020 também foi de vitórias. “Foram dias 
difíceis, mas o que coube ao Parlamento 
Estadual, tornamos prioridade, votamos 
e tenho certeza de que ajudamos nossa 
população passar pelo momento mais duro 
da pandemia para voltarmos, aos poucos, 
à normalidade”, afirmou.

ALEAP: Presidente Kaká Barbosa firma 
acordo de cooperação com a Câmara 
Legislativa do DF
 
Os presidentes da Assembleia Legislativa 
do Amapá (Alap), Kaká Barbosa (PL), e 
o da Câmara Legislativa do DF (CLDF), 
Rafael Prudente (MDB) assinaram este 
mês (dezembro) o Acordo de Cooperação 
Técnica para a cessão, por parte da CLDF, 

do direito de uso do Processo Legislativo 
Eletrônico (PLE).
 
Além do acordo, Rafael Prudente ofereceu 
ao chefe do Legislativo amapaense o 
apoio também na implantação no Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI) na Alap, e 
defendeu a troca contínua de experiências.
 
“É uma alegria receber o deputado Kaká. 
Vamos aprimorar ainda mais nossa 
gestão com essa parceria”. Kaká Barbosa 
agradeceu o apoio e convidou o distrital 
para conhecer o Amapá. “Vamos levar 
essas experiências e mostrar a nossa 
responsabilidade com a população do 
nosso Estado”, afirmou o parlamentar.
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Segundo Prudente, a CLDF está “mais 
moderna e oxigenada”, dando como 
exemplo a implantação de projetos 
recentes, como a TV Câmara Distrital; os 
painéis eletrônicos de votação; o PLE; o 
SEI; o novo Portal; os painéis de energia 
solar; bem como a nomeação dos novos 
servidores efetivos.

Também participaram da reunião os 
deputados estaduais do Amapá Charles 
Jones (PL) e Paulinho Ramos (PL), o 
representante institucional da Alap em 
Brasília, Elpídio Amanajas, bem com 
o diretor-geral da União Nacional dos 
Legisladores e Legislativos Estaduais, 
Evaldo Bazeggio.
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ALEAB: Clegiado Propõe inclusão de 
temáticas sobre violência doméstica 
nas escolas. 

Agendamento de reunião com o secretário 
estadual de Educação, Jerônimo 
Rodrigues, e realização de painel com 
experiências positivas de redução de 
violência de gênero, em alusão aos 21 
Dias de Ativismo pelo Fim da Violência 
contra as Mulheres. Essas foram as 
atividades aprovadas pela Comissão dos 
Direitos da Mulher.

Proposta pela deputada Fátima Nunes 
(PT), a reunião com o secretário 
Jerônimo Rodrigues terá como pauta 
as políticas públicas no âmbito da SEC, 
com foco na inclusão de temáticas de 
combate à violência contra a mulher 
na grade curricular, em cumprimento a 
legislações pertinentes. A ideia, segundo 
a proponente, é que os professores façam 

um trabalho mais intenso de formação 
humana com os alunos, de respeito às 
mulheres e aos os idosos.

“Que a educação no estado possa 
contribuir efetivamente, através da prática 
pedagógica, para o combate à violência, 
para uma relação de gênero de maneira 
respeitosa”, colocou.

O painel de experiências positivas, como 
parte das atividades dos 21 Dias de 
Ativismo pelo Fim da Violência contra as 
Mulheres deverá contar com a participação 
de entidades e gestores baianos, e de 
outros estados, como Pernambuco e São 
Paulo, que compartilharão as práticas 
que deram resultado na redução da 
violência de gênero. “Estamos ostentando 
indicadores altíssimos, e embora haja 
um declínio dos índices de feminicídio 
na Bahia, só poderemos dizer que essa 
queda é real, se houver, de fato, essa 
tendência”, alertou.

21 DIAS DE ATIVISMO
Antes chamada 16 Dias de Ativismo 
pelo Fim da Violência contra a Mulher, 
a iniciativa foi criada em 1991, por 23 
feministas de diferentes países, reunidas 
pelo Centro de Liderança Global de 
Mulheres (CWGL), nos EUA. Desde 
então, a mobilização educativa acontece 
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em 159 países, de 25 de novembro (Dia 
Internacional da Não-Violência contra 
as Mulheres) a 10 de dezembro (Dia 
Internacional dos Direitos Humanos).

A Bahia incorporou mais dias de ativismo, 
começando em 20 de Novembro, Dia da 
Consciência Negra, e terminando no dia 
10 de dezembro.

ALECE: Audiência debate demanda 
por assistência e prevenção de HIV/
Aids

A necessidade de assistência adequada, 
prevenção a partir da educação, 
investimentos, combate ao preconceito 
e integração das políticas públicas sobre 
HIV/Aids no Ceará foram destaque 
em audiência pública realizada pela 
Comissão de Direitos Humanos e 
Cidadania da Assembleia Legislativa do 
Estado do Ceará no mês de dezembro 
. O debate marcou o Dia Mundial de 
Luta contra a Aids – celebrado em 1º de 
dezembro de cada ano.
O deputado Renato Roseno (Psol), 
presidente da comissão, comentou 
que o dia 1º de dezembro é de alerta, 
solidariedade, mas, sobretudo, de 
enfrentamento do preconceito e da 
discriminação, que impedem o acesso 
aos serviços e a procura por cuidado e 
assistência.

O parlamentar destacou o aumento do 
diagnóstico de HIV na faixa etária de 15 a 
24 anos, o que aponta para a juvenilização, 
assim como a maior vulnerabilidade 
de alguns segmentos sociais durante 
a pandemia, como pessoas privadas 
de liberdade e em situação de rua e o 
impacto disso no diagnóstico e acesso 
ao tratamento. Renato Roseno chamou a 
atenção ainda que, no Brasil, para cada 
10 casos de tuberculose diagnosticados, 
um é em uma pessoa com HIV, por 
isso é preciso ter atenção à questão da 
coinfecção.

CLDF: Câmara Legislativa do Distrito 
Federal inaugura canal aberto de 
televisão

A Câmara Legislativa lançou no final 
de outubro a TV Câmara Distrital, 
transmitida em sinal aberto pelo canal 
9.3. A nova emissora aberta do DF 
oferece 24 horas de programação, 
composta pelas transmissões ao vivo do 
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trabalho legislativo, conteúdo jornalístico, 
educativo, sociocultural e científico, 
além de campanhas institucionais e de 
utilidade pública.

A emissora entra no ar a partir de um 
acordo de cooperação com a Câmara 
dos Deputados que disponibilizou o canal 
aberto em sua multiprogramação.

De acordo com o presidente da CLDF, 
Rafael Prudente (MDB), a iniciativa 
representa é um marco de transparência. 
“A TV vem para marcar os 30 anos 
do Legislativo do DF e consolidar a 
transparência das nossas atividades. 
Estou certo de que vai aproximar ainda 
mais a população de Brasília do Poder 
Legislativo e oferecer uma programação 
com muitas informações políticas, 
culturais e esportivas”, afirmou.

O deputado também ressaltou o nível 
profissional, técnico e de conteúdo do 
novo veículo: “É uma TV moderna que 

terá papel muito importante para levar até 
o cidadão as informações reais sobre o 
trabalho da Casa”.

De acordo com a chefe da Divisão de 
TV e Rádio da CLDF, Gláucia Simões, 
além de dar transparência às ações 
legislativas, a TV Câmara Distrital 
contribuirá com registros em arquivos da 
história e da cultura local. “Os cidadãos 
poderão acompanhar os debates que 
ocorrem no plenário, nas comissões e 
nas audiências públicas, além de ficar 
por dentro do que acontece no DF”, 
explicou.

A  TV exibirá conteúdo próprio e 
de parceiros por meio de acordos 
de cooperação técnica com outros 
órgãos públicos. Entre eles, a UnBTV, 
da Universidade de Brasília, a Rede 
Legislativa, formada por emissoras de 
assembleias estaduais e municipais, 
o Sebrae-DF e o Governo do Distrito 
Federal.

ALES: Aumento das atividades 
legislativas durante a pandemia.
 
“A Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo foi destaque nacional com os 
trabalhos legislativos durante a pandemia. 
O avanço no processo de modernização 
permitiu a continuidade do trabalho 
remotamente. Os deputados estaduais 
aprovaram, com agilidade, leis que 
permitiram ao Estado atuar no combate 
à Covid-19.

As Sessões Virtuais foram implementadas 
em 15 dias, possibilitando um crescimento 
de 110% nas atividades legislativas 
durante a pandemia.
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Os benefícios vão além do trabalho 
legislativo. A Assembleia está mais 
próxima do cidadão capixaba oferecendo 
vários serviços no Espaço Assembleia 
Cidadã com suporte da Alesinha, a 
assistente virtual da Ales.

Outro destaque desse avançado processo 
de modernização é o Ales Digital que 
viabilizou a tramitação de processos de 
forma totalmente virtual.

A Assembleia Legislativa do Espírito 
não parou nem mesmo um dia. Todos 
os compromissos foram cumpridos, 
especialmente os firmados com a 
população do nosso Estado.
 
Proposições e indicações por parte 
dos parlamentares.

ALEGO: Reforça combate à violência 
contra mulher e defende maior punição 
aos agressores

Reforçando sua atenção às iniciativas 
voltadas para o combate e prevenção 
à violência doméstica, o presidente da 
Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), 
deputado Lissauer Vieira (PSB), vem 
atuando no âmbito do Parlamento goiano 
para desenvolver ações que visem 
a segurança e o auxílio às mulheres 
vítimas de agressão dentro do núcleo 
familiar. Uma dessas medidas é o 
‘Protocolo Sinal Vermelho’, projeto de 
sua autoria, apresentado em parceria 
com a Associação dos Magistrados de 
Goiás (Asmego) e que tem como objetivo 
a integração operacional dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, além 
do Ministério Público, com o intuito de 
garantir proteção às vítimas de algum 
tipo de violência, facilitando-lhes o pedido 
de socorro.

Aprovado por unanimidade pelos 
parlamentares goianos e já sancionado 

pelo governador Ronaldo Caiado, o 
projeto consiste no pedido de socorro 
denominado “Sinal Vermelho”, em que a 
mulher agredida se aproximará de pessoa 
próxima dizendo “sinal vermelho” ou 
através de sinal, de preferência vermelho, 
feito pela vítima na palma da mão na forma 
de um “X” com caneta, batom ou qualquer 
outro material acessível. A denúncia para 
quem passar por situação de violência ou 
quer ajudar alguma vítima, pode ser feita 
pelo telefone 180.
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ALEMA: Comissão de Meio Ambiente 
conclui primeira etapa de debates 
sobre política de resíduos sólidos

A Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável da 
Assembleia Legislativa do Maranhão 
concluiu, no mês de setembro, nos 
municípios de Codó e Timon, a primeira 
etapa de audiências públicas para 
discussão do Projeto de Lei 233/2015, de 
autoria do deputado Rafael (PDT), sobre 
a política de resíduos sólidos e lixões. Na 
quarta-feira (29), a mesma programação 
foi levada para as cidades de Bacabal e 
Pedreiras.

Em Codó e Timon, foram abordados 
os principais eixos da política estadual 
relativa ao tema e o diagnóstico do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos.

Participaram dos debates os deputados 
Rafael (presidente da Comissão), 
Zito Rolim (PDT), Socorro Waquim 
(MDB) e Betel Gomes (PRTB), além de 
representantes da Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente, secretários municipais, 
vereadores, coordenadores ambientais, 
catadores de lixo e pessoas da comun 
Rafael considerou as audiências positivas 
e salientou que as discussões são 
fundamentais, principalmente por abordar 
a política nacional de resíduos sólidos, o 
marco regulatório do saneamento e a lei 
dos resíduos sólidos, que estabelece o 
fim dos lixões em todo o Brasil.

“A política de resíduos sólidos é vital 
para o desenvolvimento econômico 
do Maranhão e para o crescimento da 
sociedade”, afirmou Rafael, agradecendo 
o apoio do presidente da Assembleia, 
Othelino Neto (PCdoB), e informando 
que, na próxima semana, será definido o 
calendário dos próximos encontros.

ALEMG: Assembleia de Minas destaca 
sua função de fiscalizar ações do 
Executivo

A Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) tem intensificado uma 
das funções primordiais do Legislativo 
Estadual, que é fiscalizar os atos do 
Executivo, no que diz respeito à execução 
das políticas públicas. Desde 2019, adota 
uma nova sistemática de reuniões e 
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sabatinas períodicas, com secretários 
de Estado e dirigentes de entidades da 
administração direta e indireta, para 
colher informações sobre a gestão das 
suas respectivas áreas.

Trata-se do “Assembleia Fiscaliza” 
instituído como um processo continuado 
de tomada de contas, em que estes 
servidores comparecem semestralmente 
ao Legislativo para encontros com os 
membros das comissões temáticas do 
Parlamento mineiro.

Ao reforçar a função fiscalizatória, a 
ALMG também aperfeiçoa ainda mais as 
outras duas funções constitucionais que 
são representar os anseios da população 
e legislar, de modo  que as leis produzidas 
pelo Parlamento estejam cada vez mais 
em sintonia com as necessidades da 
sociedade.

O comparecimento de autoridades, nos 
dois ciclos anuais do Fiscaliza, fortalece 

o papel das comissões e o protagonismo 
dos deputados, propiciando uma 
melhor entrega de resultados para a 
população, conforme previsto também 
no Direcionamento Estratégico do Poder 
Legislativo.

Como resultado desse esforço conjunto, os 
parlamentares conseguem atuar de forma 
ainda mais propositiva, apresentando 
sugestões ao Poder Executivo, sob a 
forma de requerimentos (com pedidos 
de informações ou de providências). 
Esse conjunto de documentos integra o 
relatório de cada reunião de fiscalização, 
que é encaminhado posteriormente ao 
governo pela Mesa da Assembleia.

Mais informações sobre o Assembleia 
Fiscaliza no portal da Assembleia (www.
alm.gov.br) e nas redes sociais da ALMG.

ALEMS: Atuação parlamentar foi 
essencial no combate à pandemia

Desde 2020 nossas vidas foram 
impactadas por um vírus devastador e 
letal, o novo coronavírus. As regras de 
biossegurança impostas pela Covid-19 
fecharam as portas da Casa de Leis 
ao público, mas não ao povo. Cada 
parlamentar da Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso do Sul (ALEMS) contribuiu 
desde então para a diminuição das 
consequências sanitárias, econômicas e 
sociais trazidas pela pandemia.

Com seriedade, responsabilidade, 
atenção às necessidades do Estado e 

respeito à saúde e vida dos sul-mato-
grossenses que a Casa de Leis tem 
trabalhado desde o início da pandemia. 
O conjunto dessas ações está reunido 
no informativo “ALEMS no combate 
ao coronavírus”, idealizado pela 
Gerência de Site e Mídias Sociais, que 
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integra a Secretaria de Comunicação 
Institucional. O material detalha as 
diversas proposições no enfrentamento 
da pandemia, emendas parlamentares, 
requerimentos, indicações, decretos, 
projetos, debates, campanhas e leis, 
entre outras.

Do início do ano de 2020 até o momento*, 
foram aprovadas e sancionadas 23 
leis relacionadas à pandemia e são 36 
projetos de leis em tramitação. É a ALEMS 
trabalhando pelo Estado, atuando junto à 
iniciativa privada para geração de novos 
empregos. Para socorrer os setores 
mais afetados foram destinados R$ 763 
milhões.

O presidente da Casa de Leis, deputado 
Paulo Corrêa (PSDB), reiterou o 
compromisso dos parlamentares no 
combate à pandemia. “Não vamos deixar 
faltar nenhuma ação que possa ser feita 
por nós contra o coronavírus. Este é o 
compromisso da Assembleia Legislativa 
e de todos os 24 deputados estaduais 
com o Estado e com todo sul-mato-

grossense de trabalhar com afinco para 
que possamos sair da crise ainda mais 
fortalecidos”, disse. 

As edições do “ALEMS no combate ao 
coronavírus” estão disponíveis para 
download, de forma gratuita, no site da 
ALEMS: www.al.ms.gov.br.

Eleição - É de Mato Grosso do Sul o 
novo presidente da Unale: o deputado 
estadual Lidio Lopes (PATRI), da ALEMS, 
foi aclamado presidente da entidade 
durante a 24ª Conferência Nacional da 
Unale, realizada em Campo Grande-MS, 
no mês de novembro. “É uma honra ser 
eleito presidente da Unale, uma instituição 
de tamanha magnitude e o que ela 
representa para todos os parlamentos. Sei 
da minha responsabilidade, da grandeza 
da instituição e do compromisso em 
poder trabalhar cada vez mais agregando 
os parlamentos e fazer um belo trabalho 
daqui pra frente. Faremos uma Unale 
mais pujante cada dia mais. A bandeira 
de Mato Grosso do Sul é a bandeira do 
Brasil”, frisou o parlamentar.

ALEMT: Assembleia Legislativa do 
Pará instituiu o programa de formação 
continuada e modernização do Poder 
Legislativo

O presidente da Assembleia Legislativa 
do Pará (Alepa), deputado Chicão (MDB), 
é autor do Projeto de Resolução que cria 
o Forma Alepa Itinerante, um programa 
de formação continuada e modernização 
do Poder Legislativo que tem como 
objetivos aumentar a eficiência das 
casas legislativas municipais e estimular 
a produção, captação e disseminação de 
informações de interesse dos legisladores 
paraenses, de forma a democratizar o 
acesso às informações necessárias ao 
desempenho de suas funções legislativas. 
Ao longo de 2021, a Alepa, por meio da 
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Escola do Legislativo, levou o programa 
à cinco das sete Regiões de Integração 
do Pará (Araguaia, Baixo Amazonas, 
Guajará, Guamá, Rio Caeté, Tapajós e 
Xingu). Nos eventos, foram formalizados 
Acordos de Cooperação Técnica entre a 
Alepa e as Câmaras Municipais. 

“Esta é uma inédita e importantíssima 
iniciativa para a disseminação de 

conhecimentos voltados para o 
fortalecimento do papel constitucional 
das câmaras municipais do Pará, 
na construção de uma sociedade 
democrática, justa, livre e solidária. É 
uma ferramenta de qualificação vital 
para a prática da ética e compliance do 
serviço público, englobando prefeituras 
e câmaras municipais”, disse o deputado 
estadual Chicão. 
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ALEPA: Assembleia Legislativa do 
Pará instituiu o programa de formação 
continuada e modernização do Poder 
Legislativo

O presidente da Assembleia Legislativa 
do Pará (Alepa), deputado Chicão (MDB), 
é autor do Projeto de Resolução que cria 
o Forma Alepa Itinerante, um programa 
de formação continuada e modernização 
do Poder Legislativo que tem como 
objetivos aumentar a eficiência das 
casas legislativas municipais e estimular 
a produção, captação e disseminação de 
informações de interesse dos legisladores 
paraenses, de forma a democratizar o 
acesso às informações necessárias ao 
desempenho de suas funções legislativas.
 
Ao longo de 2021, a Alepa, por meio da 
Escola do Legislativo, levou o programa 
à cinco das sete Regiões de Integração 
do Pará (Araguaia, Baixo Amazonas, 
Guajará, Guamá, Rio Caeté, Tapajós e 
Xingu). Nos eventos, foram formalizados 
Acordos de Cooperação Técnica entre a 
Alepa e as Câmaras Municipais. 

“Esta é uma inédita e importantíssima 
iniciativa para a disseminação de 
conhecimentos voltados para o 
fortalecimento do papel constitucional 
das câmaras municipais do Pará, 
na construção de uma sociedade 
democrática, justa, livre e solidária. 

É uma ferramenta de qualificação vital 
para a prática da ética e compliance do 
serviço público, englobando prefeituras 
e câmaras municipais”, disse o deputado 
estadual Chicão. 
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ALEPB: Assembleia aprova Política 
Estadual de Atendimento à Gestante 
no Estado da Paraíba

A Assembleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) aprovou a Política Estadual de 
Atendimento à Gestante proposta pelo 
deputado Chió em defesa dos direitos 
da mulher gestante e parturientes do 
estado da Paraíba. Em Sessão Ordinária 
realizada de forma híbrida neste mês de 
Dezembro, a Casa de Epitácio Pessoa 
aprovou o projeto que proíbe a contratação 
pelo Estado de artistas condenados pela 
Lei Maria da Penha.

O PL 2.955/2021 tem o objetivo de 
assegurar o direito à assistência, à saúde, 
ao parto de qualidade e à maternidade 

saudável. O texto estabelece que sejam 
atendidos princípios como o respeito 
à dignidade humana da gestante, a 
autonomia da vontade das gestantes e 
das famílias, assim como, a humanização 
na atenção obstétrica, além da 
preferência pela utilização dos métodos 
menos invasivos e mais naturais, entre 
outros. O parlamentar explicou que o 
Brasil vem adotando, ao longo dos anos, 
em compasso com as recomendações 
e protocolos da Organização Mundial 
de Saúde, uma série de medidas, com 
o objetivo de proteger e cuidar das 
gestantes. “É primordial que a proteção 
familiar seja garantida, antes, durante 
e após o nascimento dos filhos. Todo o 
amparo estatal é necessário para que os 
pais se sintam confortáveis e protegidos 
pela legislação, para a garantia de uma 
maternidade saudável, em todas as suas 
fases”, justificou Chió.

“Esse projeto age no sentido de um 
enfrentamento à violência obstétrica e 
possui um valor inestimável. É um projeto 
de grande relevância para a mulher 
paraibana e para a população paraibana 
como um todo”, resumiu a deputada 
Estela Bezerra.

ALEPE: incentiva formação e 
desenvolvimento de lideranças na 
política

Três ações para capacitação e formação 
política promovidas pela Assembleia 
Legislativa de Pernambuco (Alepe) 
tiveram destaque em 2021. A primeira 
delas foi o Projeto Lideralepe, lançado 
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em março deste ano pela Escola do 
Legislativo (Elepe), com o objetivo de 
apresentar as mudanças no ambiente 
político moderno e as inovações exigidas 
para as lideranças nesse contexto. O 
curso de Desenvolvimento de Lideranças, 
primeira atividade do projeto, ofereceu 
aulas de forma online, com acesso 
gratuito, e foi concluído em agosto. 
A iniciativa foi vencedora do Prêmio 
Assembleia Cidadã, da Unale. 

Em novembro, a Alepe formalizou um 
convênio de cooperação técnica com a 
Câmara dos Deputados e a Universidade 
Católica de Pernambuco (Unicap). A 
parceria entre as três instituições vai 
contemplar 350 estudantes universitários, 

que terão aulas e palestras sobre o papel 
do Parlamento na formação cidadã e no 
fortalecimento do estado democrático de 
direito.

Por fim, em dezembro, a Casa Legislativa 
promoveu um encontro voltado para 
formação de vereadores. O “Seminário 
sobre a Importância do Poder Legislativo” 
foi realizado no dia 2, e abordou temas 
como a representatividade social nos 
parlamentos locais, a valorização da 
prática política e a importância da 
formação jurídica para os legisladores. O 
presidente da Alepe, deputado Eriberto 
Medeiros (PP), ressaltou na ocasião 
que “o vereador é o agente político mais 
próximo do cidadão”.

ALEPI: Lei garante nome afetivo de 
crianças e adolescentes em processo 
de adoção

O governador Wellington Dias sancionou, 
em 26 de novembro, a Lei Nº 7.638, de 
autoria do deputado estadual Franzé Silva 
(PT), que dispõe sobre o uso do nome 
afetivo, nos cadastros das instituições 
de ensino, de saúde ou de cultura e 
lazer, para crianças e adolescentes que 
estejam sob guarda de família adotante, 
no curso do processo de adoção. 

A nova norma explica que o nome afetivo 
é a designação pela qual a criança ou 
adolescente é identificada e que os 
adotantes pretendem tornar definitivo, 
transitada em julgado a ação de adoção. 
Nos registros de sistemas de informação, 
formulários, diários, carteiras, prontuários 
e congêneres das entidades descritas 
na Lei, a criança ou adolescente será 
identificada pelo nome afetivo, devendo o 
nome civil ser utilizado apenas para fins 
administrativos internos.

O deputado estadual Franzé Silva 
explica que, de acordo com o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), ao 
final do processo de adoção, ocorrerá o 
cancelamento do registro civil da criança 
ou adolescente, seguido pela abertura 
de novo registro com a inscrição dos 
nomes dos adotantes como pai e mãe e 
de seus respectivos ascendentes como 
avós, modificando-se, portanto, o nome 
do adotado.
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ALEPR: Assembleia Legislativa do 
Paraná entra na era do parlamento 
digital 

Ambiente digital adequado garantiu 
segurança jurídica e sanitária para manter 
sessões de votação e definir ações de 
enfrentamento à Covid-19.

A Assembleia Legislativa do Paraná 
adotou medidas para garantir a 
continuidade dos trabalhos durante a 
pandemia: criou um sistema de votação 
por aplicativo e a tramitação digital dos 
projetos se consolidou. Adaptação que 
colocou a Assembleia entre as 10 casas 
legislativas do País que tiveram alto 
rendimento no período, conforme o artigo 
“A utilização de sistemas deliberativos 
remotos pelas Assembleia 
Legislativas brasileiras durante a 
pandemia da Covid-19: características 
e prospectos”, da professora Isabele 
Mitozo, da UFMA.
Aliado a isso, enquanto algumas 
Assembleias discutem formas de acabar 
com o uso do papel, isso já é uma 
realidade no Paraná,  o que gerou uma 
economia de R$ 500 mil. 

A ação começou em  agosto de 2019 
com a implantação do Sistema Eletrônico 
de Informação (SEI), em parceria com o 
TRF4. 

Em agosto de 2021 o Sistema 
Informatizado Legislativo (SILEGS) foi 
criado exclusivamente para as funções 
legislativas. Todo o caminho percorrido 
por um projeto de lei, por exemplo, 
acontece dentro do SILEGS.

“Estamos mais uma vez na vanguarda, 
que é o que buscamos. Abrimos 
as portas da Assembleia para uma 
gestão mais transparente, econômica 
e célere. Essa informatização foi um 
passo fundamental para o Legislativo”, 
afirmou o presidente, deputado Ademar 
Traiano (PSDB). 

Acabamos com o papel e demos absoluta 
transparência e segurança jurídica ao 
processo administrativo e legislativo. 
É uma mudança de paradigma que a 
população espera do gestor público”, 
comentou 1° secretário, deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB).
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J ALERJ: A Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj) manteve 
a produtividade em alta em 2021, 
trabalhando com foco no enfrentamento 
à pandemia e no incentivo à  retomada do 
desenvolvimento econômico do estado. 
Até a primeira semana de dezembro, a 
Casa teve 309 leis sancionadas e 336 
propostas votadas. Em 2020, mesmo 



no auge da crise sanitária, a casa bateu 
recorde com 350 sessões extraordinárias 
realizadas, aumento de 872% no número 
de sessões em relação ao ano de 2019. 
 
“Foram muitos os projetos que votamos 
na Alerj e vários deles têm foco na 
recuperação econômica do estado, como 
os que equiparam alíquotas de impostos 
para dar ao Rio as mesmas condições de 
competitividade que estados vizinhos”, 
destacou o presidente da Casa, André 
Ceciliano (PT).
 
Aos poucos, com o avanço da vacinação 
e a queda no número de mortes, a Casa 
retornou às atividades presenciais em 
uma nova sede, adotando um protocolo 
híbrido para a realização de audiências 

e eventos. Desafios fundamentais, 
como a aprovação do novo Regime de 
Recuperação Fiscal, que vai permitir ao 
estado a suspensão do pagamento da 
dívida de R$ 172 bilhões do Estado com 
a União no primeiro ano e o parcelamento 
do pelos próximos nove, foram votados. 
 
A função fiscalizadora continuou forte. 
A CPI dos Royalties e Participações 
Especiais levou à assinatura de um 
convênio entre a Secretaria de Estado 
de Fazenda e a Agência Nacional do 
Petróleo (ANP) para que o estado 
pudesse fiscalizar as deduções desses 
repasses. A expectativa é de que o maior 
controle sobre esses descontos garanta 
R$ 25 bilhões para os cofres fluminenses. 
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ALERN: Parlamento potiguar desponta 
como referência em modernização da 
gestão legislativa no País através do 
sistema e-Legis

Bicampeã! A conquista consecutiva em 
2021 do prêmio nacional “Unale Assembleia 
Cidadã”, na categoria Gestão, ratifica a 
excelência do trabalho de modernização 
e transparência iniciado nos últimos anos 
pela Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte. Se lá atrás, no começo da gestão 
do presidente da Casa, deputado Ezequiel 
Ferreira (PSDB), a ideia parecia ousada, 
hoje o Parlamento potiguar desponta como 

referência em modernização da gestão 
legislativa no País. Concorrendo com os 
demais parlamentos estaduais do Brasil 
durante a 24ª Conferência Nacional da 
União dos Legisladores e Legislativos 
Estaduais (CNLE), o sistema e-Legis: 
Processo Legislativo Eletrônico, da ALRN, 
desbancou a concorrência para novamente 
colocar a Casa Legislativa potiguar em 
evidência, ocupando o mais alto degrau do 
pódio.

“Meu sentimento é de agradecimento à 
equipe que foi formada para trazer o prêmio 
de gestão pela segunda vez. Esse êxito se 
deve à competência e dedicação de cada 
um dos servidores desta Casa que faz com 
que a Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte forme um time de excelência. 
Competir com Assembleias de todo o Brasil 
mostra a intenção de sempre caminhar para 
frente e colocar a ALRN em um patamar de 
destaque nacional”, comemora o presidente 
da Casa, deputado Ezequiel Ferreira.
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O e-Legis é uma ferramenta desenvolvida 
pela Diretoria de Gestão Tecnológica da 
ALRN para gerenciar o ciclo do processo 
legislativo, tornando-o totalmente eletrônico, 
desde a concepção das proposições 
nos gabinetes parlamentares até a sua 
votação em Plenário. Para a concepção da 
plataforma, o setor contou também com o 
apoio da Diretoria Legislativa e Procuradoria 
Legislativa, responsáveis pelo mapeamento 
dos fluxos processuais e avaliação das 
funcionalidades da ferramenta. 
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ALERO: Escola do Legislativo é 
integrada à campanha de doação de 
medula óssea

A importância de a conscientização da 
população sobre a doação de órgãos 
reuniu, na primeira semana de Novembro 
diretores, instrutores e integrantes da área 
administrativa da Escola do Legislativo 
(EL). Com a aproximação da Semana 
Nacional de Doação de Órgãos, de 14 
a 21 de dezembro, a escola fará ações 
relativas ao tema visando incentivar ao 
máximo a doação, principalmente de 
medula óssea.  

O diretor-geral da escola, Fábio Ribeiro, 
abriu a breve palestra destacando a 
relevância do tema, que terá a semana 

Ferramenta permite uma economia de 
aproximadamente R$ 3 milhões, valor que 
seria gasto com a contratação de empresa 
terceirizada para o desenvolvimento da 
plataforma.

Mais informações acesse o portal http://
www.al.rn.gov.br/.

nacional visando a conscientização sobre 
a doação, pois estão em jogo vidas, que 
podem ser salvas com um simples ato de 
amor ao próximo. A escola terá divulgação 
nas salas de aula, redes sociais e área 
de comunicação sobre a necessidade 
e como se cadastrar para a doação, 
atendendo orientações do presidente 
da Assembleia Legislativa (ALE), Alex 
Redano (Republicanos).  
Doar órgãos “não é assistencialismo, mas 
sim um ato de amor ao próximo”, disse 
Fábio Ribeiro na abertura da reunião com 
o presidente do Instituto Nacional de Apoio 
a Vida-Invida de Rondônia, Lindberg 
Oliveira. A ação na escola dos deputados 
incentivando a doação ocorreu no dia 3 
de dezembro e é importante alertar, que 
cadastro não é doação e sim um banco 
de dados.  

Para doar órgãos, no caso a medula, 
a pessoa deve ter de 18 a 55 anos, 
e que não tenham Aids ou câncer 
independentemente de tipo sanguíneo, 
hipertensão, hepatite, diabetes ou 
se tomam remédios controlados. E é 
necessário se cadastrar ao Registro de 
Doadores de Medula (Renome). 
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ALERR: TRANSFORMANDO SONHOS 
 
Aluna da Escolegis é aprovada em 
terceiro lugar em concurso público 
Instituição ligada à Assembleia Legislativa 
de Roraima tem investido também em 
qualificação profissional 
 
Os cursos oferecidos gratuitamente pela 
Escolegis (Escola do Legislativo) da 
Assembleia Legislativa de Roraima têm 
gerado resultados positivos. É o caso de 
Maria Beatriz Santos, 24 anos, que está 
prestes a realizar o sonho da estabilidade 
financeira. Ela passou em terceiro lugar 
no concurso da Seed (Secretaria de 
Educação e Desportos) e o conhecimento 
adquirido no preparatório e aulões da 
instituição foram fundamentais para o 
sucesso alcançado.
 
“Acho que fui a primeira inscrita no 
aulão da Escolegis. Assim que fiquei 
sabendo, não perdi tempo. Foi uma 
longa caminhada. Participei das 
aulas presenciais também e foi uma 
experiência muito boa, aprendi muito. 

Tive muito incentivo dos profissionais de 
lá [Escolegis]. Fui aprovada para o Baixo 
Rio Branco e estou muito feliz por isso”, 
relembra. 

O sucesso da universitária, que está 
concluindo licenciatura em Educação 
Física, foi comemorado pela presidente 
da Escolegis, deputada Catarina Guerra 
(SD). “Estamos extremamente felizes, 
pois mostra um resultado positivo do 
nosso trabalho. A sensação é de dever 
cumprido”, ressaltou. 
 
O presidente da Casa Legislativa, Soldado 
Sampaio (PCdoB), lembrou que, além dos 
cursos preparatórios, a Escolegis investiu 
em qualificação profissional para inserir 
os roraimenses nos postos de trabalho. 
 
“A atuação da Escolegis é pautada 
na melhoria da qualidade de vida dos 
roraimenses por meio da educação. 
Quanto mais qualificação, mais chances 
de conquistar uma vida melhor. A 
população em geral ganha, tendo 
um profissional habilitado inserido no 
mercado e o Estado também ganha, com 
aumento da produtividade e consequente 
crescimento econômico”, enfatizou. 
 
De fevereiro a novembro, 92 mil alunos 
foram atendidos pela Escolegis nas 
modalidades de ensino a distância (EaD) 
e presencial. Deste total, 90.956 optaram 
pela ensino on-line, enquanto 1.268, pelo 
presencial. 
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SALERS: Assembleia Legislativa RS: 
ano de ouvir e agir pelos gaúchos 

A pandemia escancarou aos nossos 
olhos o impacto das perdas humanas 
e a desigualdade social. Pesquisas 
realizadas ao longo dos últimos meses 
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evidenciam os impactos das crises 
sanitária e econômica que vive o Brasil: 
aumento da desigualdade, menor poder 
de compra e mais insegurança quanto 
ao futuro. É neste cenário de 2021 que 
a Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Sul (ALRS) focou uma nova tarefa, 
a de trabalhar com uma consciência 
mais clara de nossos problemas a partir 
de evidências e, a seguir, transformar 
as informações em ação. E este foi o 
propósito do ciclo de seminários “O RS 
Pós-Pandemia: reflexões e caminhos 
para o futuro do Estado”, realizado ao 
longo deste ano, e que reuniu estudiosos 
e pesquisadores de todo o país para 
discutir alternativas e propor soluções 
com vistas ao futuro da educação, da 
saúde, do emprego e da renda. 

Ao longo de cinco encontros foram 
debatidos temas emergentes da 

ALESC:  promove evento de políticas 
para promoção da igualdade racial

A Assembleia Legislativa de Santa 
Catarina (Alesc), por meio da Comissão 
de Direitos Humanos e da Escola do 
Legislativo Deputado Lício Mauro da 

A
L

E
S

C

sociedade atual com especialistas, 
realizadas pesquisas junto à população e 
apresentadas soluções para os principais 
problemas oriundos da pandemia, 
especialmente nas áreas da saúde, da 
educação, da economia e do futuro do 
trabalho. 

“Concentramos os esforços desta 
gestão em um olhar para o futuro 
pós-pandemia, sem esquecer das 
demandas naturais deste tempo. 
Tivemos importantes aprendizados 
que certamente contribuirão com 
o nosso estado por muito tempo”, 
analisa o presidente da Casa, deputado 
Gabriel Souza (MDB). O conteúdo 
do projeto – debates, pesquisas, 
proposições e notícias - está disponível 
no site orspospandemia.al.rs.gov.br. 

Silveira, promoveram em Novembro 
deste ano, a 1ª Conferência Parlamentar 
de Políticas Públicas de Promoção da 
Igualdade Racial em Santa Catarina, no 
modelo híbrido, presencial no Plenarinho 
e online pelo YouTube da Alesc.

“A conferência ocorre no mês da 
Consciência Negra e marcará os 20 anos 
de trabalho do Conselho Estadual das 
Populações Afrodescendentes de Santa 
Catarina”, afirmou o deputado Fabiano 
da Luz (PT), proponente da realização do 
evento e vice-presidente da Comissão de 
Direitos Humanos. 

Antes do início do debate, uma 
homenagem foi prestada ao atual 
presidente do Conselho Estadual 
das Populações Afrodescendentes 
(Cepa), Márcio de Souza, e aos cinco 



antecessores que lideraram o conselho. O 
Cepa é parceiro na realização do evento.

“É um momento muito importante por se 
tratar da primeira conferência estadual 
promovida pelo Parlamento catarinense 
para debater políticas voltadas às 
populações negras em Santa Catarina”, 
enfatizou o deputado Fabiano.

Quatro palestrantes foram confirmados 
para o evento e cada Bancada partidária 
da Alesc teve dez minutos para apresentar 
suas ações relacionadas ao tema da 
igualdade racial. Antes de terminar a 
conferência, o público também pôde fazer 
comentários e perguntas. 
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EALESE: Assembleia Legislativa de 
Sergipe faz cobertura inédita da 24ª 
Conferência da Unale

A Diretoria de Comunicação da ALESE 
levou a única emissora pública para 
transmitir em tempo real o maior evento 
de legisladores da América Latina
Por Clécia Carla e Fernanda Queiroz

Em edição inédita, a Diretoria de 
Comunicação da Assembleia Legislativa 
do Estado de Sergipe (Alese) realizou 
a maior cobertura de comunicação em 
tempo real, com a participação da TV 
Alese e Agência de Notícias, em toda a 
programação da 24ª Conferência Nacional 
da União Nacional de Legisladores e 
Legislativos Estaduais (Unale), realizado 
nos dias 24, 25 e 26 de novembro, em 
Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

Ao todo, 13 profissionais foram divididos 
em duas equipes de reportagem para 
as transmissões ao vivo e divulgação 
nas redes sociais. A emissora da Casa 
Legislativa, TV Alese, produziu mais de 
12 horas de conteúdo fora do estado, com 
entradas ao vivo durante a programação 
da Conferência, os eventos simultâneos, 
além da participação in loco dos 
parlamentares sergipanos e servidores 
da Alese que compareceram ao evento.  

Pela primeira vez, o programa Elas no 
Comando, apresentado pela jornalista 
Aline Braga, foi realizado fora dos 
estúdios da emissora, ao vivo com 
pautas especiais sobre a participação 
das mulheres na política, recheada 
de entrevistas e informações com 
parlamentares femininas de todo o Brasil.

A inovação se estendeu para a grade 
de programação, com a transmissão 
do evento na íntegra através do sinal 
disponibilizado pela Assembleia do Mato 
Grosso do Sul (ALMG). 
Nas redes sociais, a Agência de Notícias 
Alese (ANA) garantiu pelo segundo 
ano consecutivo a cobertura em tempo 
real pelas mídias digitais oficiais da 
Casa Legislativa, acompanhando a 
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ALESP: Avança com ações sociais e 
ambientais

Parlamento paulista cria leis em defesa 
das mulheres e programa ambiental.

Mais que perto, juntos. Seguindo o seu 
novo lema, a Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo tem avançado com 
ações sociais e ambientais –temas em 
constante debate na sociedade atual.

Só neste ano, por exemplo, mais de 
15 projetos foram aprovados ou se 
tornaram leis para proteção e valorização 
da mulher, entre eles o que obriga os 
condomínios a denunciarem casos de 
violência doméstica.

A Assembleia Legislativa paulista também 
aderiu à campanha do “Sinal Vermelho 
Contra a Violência Doméstica”, iniciativa 
do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) 
com a AMB (Associação dos Magistrados 
do Brasil) e a Apamagis (Associação 
Paulista de Magistrados), que busca coibir 
a violência contra mulheres por meio de 
um sinal vermelho na mão apresentado 
em qualquer comércio –farmácias, 
supermercados, conveniências, entre 
outros.

O Parlamento também criou o Alesp 
Preserva, programa que prevê o uso de 
energia solar, o plantio de árvores para 
compensar a emissão de gases do efeito 
estufa e a redução do consumo de água 
e papel.

No 4º Conexidades, em Olímpia, o 
presidente da Alesp, deputado Carlão 
Pignatari, assinou parceria com o 
presidente da Uvesp (União dos 
Vereadores do Estado de São Paulo) 
para reabertura do Espaço das Cidades 
–sala especial para receber prefeitos e 
vereadores, e gestores municipais, que 

participação dos deputados estaduais de 
Sergipe.

Para o diretor de Comunicação da Alese, 
Irineu Fontes, “a gestão do presidente 
Luciano Bispo tem como premissa a 
valorização da comunicação pública e 
institucional, com o intuito de melhorar 
a qualidade da informação, fortalecer a 
transparência e a cidadania. Na Unale, 

a TV Alese foi a única emissora aberta 
a fazer a cobertura na íntegra e ao vivo, 
contribuindo local e regionalmente com o 
evento”, finalizou Fontes.

Todo o material produzido pela 
Comunicação da Alese, através da 
TV Alese, está disponível no canal do 
YouTube: /tvalese.



ALETO: Termos de cooperação são 
assinados pela Aleto e diversas 
instituições

Com o objetivo de levar conhecimentos 
e serviços a segmentos da população 
estadual, a servidores da Assembleia 
Legislativa do Tocantins (Aleto) e a seus 
dependentes, o presidente da Casa, 
deputado Antonio Andrade (União Brasil), 
assinou no último mês de Novembro, 
termos de cooperação com órgãos e 
universidades. 

As parcerias têm como principal 
articuladora a Escola do Legislativo, na 
pessoa de seu diretor Homero Barreto 
Júnior, instituição que vai trabalhar com 
os cooperados no desenvolvimento e na 
aplicação das atividades provenientes do 
acordo. 

buscam apoio de parlamentares para 
projetos nas cidades.

“Nossa prioridade é estar junto com 
a população na discussão e melhoria 

Assinaram os termos com a Aleto o 
Ministério Público Estadual (MPE), o 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Tocantins (CAU), a Defensoria Pública 
da União (DPU), o Centro Universitário 
Católico do Tocantins (UniCatólica) e as 
Faculdades Integradas Norte do Paraná 
(Unopar). 

As partes firmaram cooperação 
técnica, acadêmica e científica, troca 
de informações e tecnologias, além de 
intercâmbio de experiências e pessoal 
nos campos da docência, da pesquisa 
e da cultura, assegurando formação 
e aperfeiçoamento de servidores, 
parlamentares e comunidade em geral. 

O presidente da Aleto destacou que 
o objetivo da Escola do Legislativo é 
promover benefícios de forma geral 
à sociedade e de maneira específica 
aos servidores da Assembleia e seus 
dependentes. 

Ao explicar em que consistem os termos 
assinados, o parlamentar ressaltou 
que, junto ao Conselho de Arquitetura, 
serão promovidas ações no campo da 
construção de moradias de interesse 
social no Estado. 
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de questões importantes, como 
saúde, educação, segurança pública, 
investimentos sociais. Estamos no 
caminho certo”, disse o presidente 
Carlão Pignatari.
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Com a recuperação da economia global, 
também a inflação voltou. Mesmo 
em países desenvolvidos, com raras 
exceções, a inflação superou níveis há 
muito não observados, o que deve levar 
a alterações nas posturas dos principais 
bancos centrais. O Federal Reserve já 
anunciou um plano para reduzir o grau de 
estímulo monetário nos próximos meses 
e se espera que comece a subir a taxa de 
juros ao longo de 2022, processo que já 
está fortalecendo o dólar globalmente e 
deverá prosseguir no ano que vem.

A pressão do dólar, somada ao 
aumento dos preços internacionais de 
commodities, fez a inflação subir no país. 
Embora inicialmente o fenômeno fosse 
mais restrito a alimentos e combustíveis, 
cujos preços refletem os internacionais, 
há indicações que se tornou mais 
disseminado e persistente a partir de 
meados de 2021, como expresso na 
proporção de itens do IPCA que registram 
aumento de preço num mês, hoje similar 
ao observado em 2015-16, período de 
inflação também muito alta.

Em resposta à percepção de inflação 
mais disseminada e, principalmente, 
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persistente, a inflação esperada à frente 
se acelerou. Com isto, o Banco Central se 
vê forçado a elevar a taxa de juros, que 
deve terminar o ciclo de aperto monetário 
perto de 12% ao ano.

Deste modo, a atividade econômica – que 
“anda de lado” desde o início do ano – 
deve sofrer retração adicional, conforme 
se percebe em revisões para baixo das 
perspectivas de crescimento.

A inflação tem ajudado as contas públicas, 
reduzindo o valor real das despesas e 
também corroendo a dívida pública. Trata-
se, todavia, de fenômeno temporário: o 
reajuste do salário mínimo, por exemplo, 
deve pressionar as despesas no ano que 
vem; da mesma forma, o aumento da taxa 
de juros fará a dívida crescer mais rápido.

São muitos os desafios para o país e 
uma atuação mais decidida em termos 
de reforma é essencial para a retomada 
do crescimento sustentado.
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