4 DE ABRIL DE 2017 – TERÇA-FEIRA – ANO 26 – Nº 5.036

Assembleia Legislativa lança versão
do Portal para dispositivos móveis
Clarissa Barçante

Portal Mobile agiliza o acesso e facilita o compartilhamento

A Assembleia Legislativa colocou em operação o Portal
Mobile, a versão do Portal da
ALMG desenvolvida para celulares e tablets. A novidade
vai agilizar o acesso às informações do Legislativo mineiro nesses equipamentos e

facilitar o compartilhamento
nas redes sociais.
“O Portal Mobile é uma
necessidade, já que a maioria
dos brasileiros que acessa a
internet o faz via celular. Além
disso, vai ao encontro de uma
das prioridades da Mesa para

esse biênio, que é ampliar e
aprimorar os canais de participação e interação dos cidadãos
com a Assembleia”, afirma o
presidente da ALMG, deputado Adalclever Lopes (PMDB).
Segundo dados da pesquisa TIC Domicílios 2016, 89%
das pessoas com mais de 10
anos de idade que utilizam a
internet o fazem por meio do
celular, enquanto 65% usam
computador de mesa, computador portátil ou tablet.
Em sintonia com essa realidade, a ferramenta é fruto de
um trabalho que começou do
zero quanto à forma, segundo
frisa a coordenadora do projeto, Patrícia Couto Bernardes, da
Diretoria de Comunicação Institucional. Não se tratava, portanto, de adaptar o Portal da
ALMG para o acesso móvel, e
sim de planejar e construir um

formato especialmente voltado
para smartphones e tablets.
O usuário vai poder navegar de forma ágil pelos seguintes conteúdos: Agenda;
Deputados; Atividade Legislativa (Plenário, Comissões,
Tramitação de Projetos, Legislação, Diário do Legislativo); Notícias (Agência de Notícias, TV Assembleia, Fotos);
e Fale com a Assembleia,
além do acesso ao Portal em
versão desktop, na íntegra.
O Projeto Mobile da
ALMG começou em 2015.
Foi, então, incorporado às
prioridades do Direcionamento Estratégico da ALMG,
para ser executado ao longo
do ano de 2016 e implementado em 2017. Novas funções serão desenvolvidas ao
longo deste ano, para lançamento em 2018.

Delegação sul-africana visita a ALMG
Conhecer a experiência de
participação popular da Assembleia Legislativa. Esse foi o
objetivo de visita da delegação
parlamentar da província de
Gauteng, na África do Sul, à
ALMG. Ela foi recebida ontem,
no Salão Nobre, pelo presidente Adalclever Lopes (PMDB),
que disse que a Assembleia
está aberta a esse diálogo.
A deputada Marília Campos (PT), que já presidiu a
Comissão de Participação
Popular, enfatizou o trabalho
das comissões permanentes
da Assembleia. “Elas realizam
audiências públicas na Capital e no interior, a partir de
demandas apresentadas pela
população”, explicou.
O 2º vice-presidente
da ALMG, deputado Dalmo

Ribeiro Silva (PSDB), parabenizou a delegação pela
representatividade feminina
no Parlamento de Gauteng,
onde mais da metade dos 73
integrantes são mulheres.
O 1º secretário da ALMG,
deputado Rogério Correia (PT),
destacou que há uma dívida
com a África por causa da escravidão e que o preconceito racial
é uma das questões que o Brasil
precisa superar, assim como a
baixa participação feminina no
poder. “Que possamos, através
da participação popular, resolver esses problemas”, declarou.
A chefe do Comitê de Petições da Assembleia Provincial
de Gauteng, Refilwe Mogale,
afirmou que o trabalho da
instituição também se dá por
meio de comissões temáticas.

Sarah Torres

Parlamentares da África do Sul foram recebidos por Adalclever Lopes

O Comitê de Petições recebe
as demandas da população.
Também participaram da
visita o 3º vice-presidente da
ALMG, deputado Inácio Fran-

co (PV), o subsecretário de
Assuntos Parlamentares do
Governo, Luís Gustavo D’Avila Riani, e representantes da
Embaixada da África do Sul.
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ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 23.330
Do governador. Proposição de lei acrescenta o § 4º ao art. 15 da Lei
14.868, de 2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias
Público-Privadas. Votação em turno único (faixa constitucional)
Veto Total à Proposição de Lei 23.331
Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo ao art. 6º da
Lei 14.130, de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e
pânico no Estado. Votação em turno único (faixa constitucional)
Veto Total à Proposição de Lei 23.394
Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo único ao art. 64
da Lei 14.310, de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina
dos Militares do Estado. Votação em turno único (faixa constitucional)

4 de abril de 2017

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.402
Do governador. Proposição de lei autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica. Votação em turno único (faixa constitucional)
PL 1.628/15
Do deputado Duarte Bechir. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel
a São Sebastião da Bela Vista. Votação em 2º turno
PL 2.962/15
Do deputado Douglas Melo. Obriga o fornecedor a disponibilizar ao
consumidor o acesso a informações sobre empreendimentos imobiliários. Votação em 1º turno
PL 13/15
Do deputado Doutor Wilson Batista. Proíbe os médicos dos hospitais
da rede pública do Estado ou que recebam recursos públicos de recusar atendimento a pacientes do SUS. Discussão em 2º turno

ACONTECE HOJE
9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
10 horas
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir e votar proposições da comissão
11 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) –
discutir e votar proposições que dispensam Plenário
14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e

votar parecer sobre o PL 771/15 (1º turno), do deputado Gilberto Abramo, que dispõe sobre o material didático-pedagógico de uso individual
exigido dos alunos pelas instituições do sistema de ensino do Estado
15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e
votar proposições que dispensam Plenário
16 horas
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório) – discutir e votar
proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho
I) – discutir e votar parecer sobre o PL 1.145/15 (1º turno), do deputado
Isauro Calais, que institui o Programa Bem-Estar para Todos

TV ASSEMBLEIA
0h
1h
1h30
2h
4h45
6h
6h30
7h30
8h
8h30
9h
12h30
13h

Memória e Poder – Político Ronan Tito
Segunda Musical – Edson Queiroz (violino) e Valéria Gazire (piano)
Assembleia Notícia
Comissão de Participação Popular (29/11) – A promoção da
cidadania para a população em situação de rua
Palestra – O município e os novos direitos de inclusão e proteção
social, com Patrus Ananias
TV Escola – História Política de MG – Teleaula 22: Os bastidores
do Golpe Militar: conivência da Imprensa e do Legislativo
Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior:
Assembleia Debate – Pessoas atingidas por barragens
#Confirma
Mundo Político
Panorama (inédito) – Empreendedorismo por necessidade
Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)
Via Justiça – Agressões a mulheres
Mundo Político

MESA DA ASSEMBLEIA
Deputado Adalclever Lopes
Presidente
Deputado Lafayette de Andrada
1º-vice-presidente
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3º-vice-presidente
Deputado Rogério Correia
1º-secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr.
2º-secretário
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3º-secretário

13h30 TV Escola – História Política de MG – Teleaula 22: Os bastidores
do Golpe Militar: conivência da Imprensa e do Legislativo
13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos,
discussão e votação de proposições
18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior:
Assembleia Debate – Pessoas atingidas por barragens
19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Panorama – Empreendedorismo por necessidade
20h Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 29/03
21h Memória e Poder – Político Ronan Tito
22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas
sobre a movimentação política no País
23h Plenário (reprise)
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