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Guilherme Dardanhan

Dez aparelhos de sinalização foram instalados no andar SE do Palácio da Inconfidência

ideia é permitir a manifestação 
de cidadãos, de forma remota, 
sobre os temas em debate.

De acordo com o diretor 
de Planejamento e Coordena-
ção da ALMG, Alaôr Messias 
Marques Júnior, esse esfor-
ço está em consonância com 
a prioridade estratégica de 
“Ampliação e aprimoramento 
dos canais de participação e 
interação do cidadão com a 
Assembleia de Minas”, defini-
da para o biênio 2017-2019.

quer acompanhar, acessan-
do a agenda ou a pauta das 
comissões. Além disso, será 
possível compartilhar previa-
mente o link da pauta para 
mobilização de público, inclu-
sive pelos deputados e gabi-
netes parlamentares.

Outra ação prevista no 
projeto, também a ser entre-
gue no segundo semestre, é a 
implementação de ferramentas 
de interatividade dos cidadãos 
com as reuniões de comissão. A 

porque são os únicos que já 
contam com câmeras para ge-
ração automática das imagens. 
É uma oportunidade de várias 
reuniões serem divulgadas si-
multaneamente, além de ser 
mais uma ferramenta de tra-
balho para os deputados.

A partir do segundo se-
mestre, mais espaços terão 
transmissão ao vivo e esses 
conteúdos serão integrados 
ao Portal, no qual o cidadão 
poderá escolher qual reunião 

A Assembleia Legislativa dá 
mais um passo para aprimo-
rar a divulgação das ativida-
des parlamentares, especifi-
camente as reuniões de co-
missões. A partir de agora, é 
possível acompanhar ao vivo, 
pelo YouTube, as transmissões 
das atividades realizadas no 
Auditório e no Plenarinho IV.

A transmissão ao vivo das 
reuniões de comissão via You-
Tube será feita, num primeiro 
momento, nesses dois espaços 

Reuniões de comissão começam a ser 
transmitidas ao vivo pelo YouTube

Sistema de sinalização da ALMG exibe
agenda da Casa, notícias e mensagens

sentar informações especí-
ficas, como será o caso dos 
aparelhos instalados nas en-
tradas dos Plenarinhos, que 
vão mostrar a programação 
das reuniões previstas para 
cada espaço.

pela instituição”, destaca.
Flexibilidade – Uma das 
vantagens do Sinal é sua 
flexibilidade: o conteúdo 
pode ser trabalhado pon-
to a ponto. Cada monitor é 
independente e pode apre-

Legislativa. “O Sinal será um 
meio rápido e eficiente para 
a Assembleia se comunicar 
com os cidadãos que circu-
lam pelas suas dependên-
cias e está em sintonia com 
os outros canais já utilizados 

Começou a funcionar ontem 
o Sinal, sistema de sinalização 
digital de espaços da Assem-
bleia Legislativa. Por meio 
dele, 31 monitores passarão 
a exibir a agenda de reuniões 
e eventos da ALMG, notícias, 
mensagens institucionais e 
campanhas de comunicação, 
entre outras informações.

Dez aparelhos foram es-
trategicamente posicionados 
no andar SE do Palácio da 
Inconfidência, sede do Po-
der Legislativo mineiro, on-
de a circulação de pessoas é 
maior. Os demais serão ins-
talados gradativamente até 
o dia 30 de junho. Dois mo-
nitores ficarão na entrada do 
Edifício Tiradentes, um dos 
anexos da Assembleia, e ou-
tros 19 serão distribuídos em 
outros andares do Palácio da 
Inconfidência.

Segundo o diretor de 
Comunicação Institucional 
da ALMG, José Geraldo de 
Oliveira Prado, o objetivo 
da nova ferramenta é apri-
morar a comunicação com 
todos os que transitam pe-
los espaços da Assembleia 
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 7ª ano da Escola Municipal Profes-

sora Marinete Damasceno Pinheiro, de Ibirité
9h30

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

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 proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar parecer sobre o PL 1.397/15 (1º turno), do deputado Fábio Avelar 
Oliveira, que institui a Política Estadual de Incentivo ao Empreendedoris-
mo, ao Desenvolvimento Industrial e às Novas Tecnologias

15h15
• Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Transporte, Comunica-

ção e Obras Públicas (Plenarinho III) – debater, com a presença de con-
vidados, o cronograma das obras da MG-050. Requerimento: deputados 
Antonio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino e Anselmo José Domingos

16 horas
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório) – discutir e votar pro-

posições da comissão
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho 

I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 

que dispensam Plenário

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
PL 4.092/17

Do governador. Institui sistema de reserva de vagas e o Programa de 
Assistência Estudantil na Uemg e na Unimontes. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

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)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.402
Do governador. Proposição de lei autoriza o Poder Executivo a permu-
tar o imóvel que especifica. Votação em turno único (faixa constitu-
cional)

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 imobiliá-
rios. 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 recu-
sar atendimento a pacientes do SUS. Discussão em 2º turno

 0h Memória e Poder – Político e engenheiro Eliseu Resende 
 1h Segunda Musical – Orquestra de Câmara do Sesiminas 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Transporte (24/11) – Propostas de melhorias no 

transporte público de BH
 4h10 Palestra – Opinião pública: práticas de comunicação, influências 

e riscos, com Daniel Reis
 6h TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 2: 

Participe e influencie a destinação de recursos no Orçamento 
Público

 6h30 Assembleia Debate – Situação das estradas de Minas 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Maternidade hoje 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Novas regras do cartão de crédito 
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Orçamento Público e Cidadania – Teleaula 2: 

Participe e influencie a destinação de recursos no Orçamento 
Público

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia Debate – Situação das estradas de Minas 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Maternidade hoje 
 20h Documentário Diálogos Possíveis
 20h30 Propaganda política
 20h40 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Político e engenheiro Eliseu Resende 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações
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