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Deputados e assessores comemoram
resultados das Reuniões Interativas

Ferramenta amplia participação popular
drigues. Conforme explica, 
essas informações podem 
servir para embasar maté-
rias jornalísticas do gabine-
te. Além disso, é feita uma 
análise da necessidade de 
uma resposta mais efetiva 
do parlamentar em relação a 
assuntos que, por exemplo, 
justifiquem a apresentação 
de requerimentos.

o cidadão interessado no 
assunto em discussão envie 
sua dúvida ou sugestão de 
onde estiver”, considera.

Laura conta, ainda, que, 
por meio das Reuniões Inte-
rativas, verifica quais ques-
tões estão sendo levantadas. 
No fim da reunião, a assesso-
ra compila as perguntas para 
o deputado Sargento Ro-

de pessoas do interior nas 
reuniões. “Com o recurso, 
quem não pôde estar pre-
sente participa do mesmo 
jeito”, afirma.

O assessor das Comis-
sões Márcio Júnio de Olivei-
ra Rezende Silva destaca es-
se ganho como um dos prin-
cipais. “É uma ferramenta 
poderosa, que permite que 

A assessora de Processo 
Legislativo do deputado 
Sargento Rodrigues (PTB), 
Laura Spyer Prates, relata 
que acompanha a ferra-
menta Reuniões Interativas 
desde o seu lançamento, 
durante audiências em que 
o parlamentar está presen-
te. Ela comenta que um 
dos ganhos é a participação 

Ricardo Barbosa

Cidadãos podem acompanhar as reuniões da ALMG pela internet e fazer perguntas aos debatedores

ferramenta muito importan-
te e que democratiza ainda 
mais o acesso do povo à casa 
do povo. É uma forma de per-
mitir a participação de quem 
não tem disponibilidade para 
estar aqui, nas comissões, 
pessoalmente. É também 
uma forma de o Legislativo 
se apropriar das ferramentas 
disponíveis para promover as 
audiências”, afirma.

alguns pontos que não foram 
bem compreendidos ou até 
que não foram explanados”, 
relata o parlamentar.

Na avaliação do depu-
tado Cristiano Silveira (PT), 
presidente da Comissão de 
Direitos Humanos, o novo 
recurso tem mostrado que 
há gente interessada no tra-
balho realizado na ALMG e 
disposta a participar. “É uma 

ramenta, na semana anterior 
à do lançamento.

Ainda de acordo com Fe-
lipe Attiê, a utilização do re-
curso Reuniões Interativas é 
eficaz para observar como a 
população está acompanhan-
do a audiência. “Essa intera-
ção é extremamente impor-
tante, principalmente para 
nortearmos a condução dos 
trabalhos e esclarecermos 

Desde o dia 6 de abril des-
te ano, os cidadãos podem 
participar, de onde estive-
rem, das audiências públi-
cas e debates das comissões 
da Assembleia Legislativa. 
Um mês após o lançamen-
to da ferramenta Reuniões 
Interativas, deputados e 
assessores comemoram os 
primeiros resultados. Para 
eles, a nova ferramenta tem 
possibilitado o incremento 
da participação popular em 
audiências públicas. Ela po-
de ser acessada pela página 
que leva o nome do recurso, 
no Portal da Assembleia, ou 
pela agenda do Portal, e per-
mite o envio de perguntas 
a deputados e convidados, 
que podem respondê-las ao 
vivo. Também é possível in-
teragir com outros cidadãos 
que acessam a ferramenta.

O deputado Felipe Attiê 
(PTB), que preside a Comis-
são de Defesa do Consumidor 
e do Contribuinte, destaca 
que muitas questões já foram 
recebidas nas audiências que 
conduziu, nesse último mês. 
Em sua opinião, isso mostra 
que o cidadão está atento 
ao trabalho da Assembleia 
Legislativa. A Comissão de 
Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte foi uma das que 
contaram com testes da fer-
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TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra (continuação) – Noções de Legística formal e 
elaboração legislativa, com Maria Isabel Gomes Matos

 1h Panorama – Cuidados contra a gripe
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão do Trabalho (27/11) – Debate sobre os impactos da 

proposta de privatização dos bancos públicos e das empresas 
públicas na sociedade brasileira 

 5h05 Palestra – História política de Minas, com Luiz Fernandes de Assis 
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Cuidados contra a gripe
 9h Palestra – Lei Eleitoral, reforma política e participação da 

mulher, com Edilene Lobo 

(26/3) (inédito) – Debate sobre as parcerias entre as Apaes e o 
Estado 

 12h Memória e Poder – Jurista Antônio Romanelli 

 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 14h Comissão de Direitos Humanos (ao vivo) – Debate sobre a 

garantia de direitos das comunidades tradicionais da região da 
Serra da Canastra 

 18h Compactos de Comissões 
 18h30 Comissão de Saúde (18/4) – Comissão homenageia os 65 anos 

da Santa Casa e Maternidade Nossa Senhora de Fátima, de Estiva
 19h Resenha da Semana (inédito)
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical (inédito) – Trio Armonie di Roma 
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Parto normal ou cesariana?
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça – Defesa do Consumidor 2018
 23h30 Zás (inédito) – Violonista Alan Silva e Ginga Ligeira
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