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Debates se pautam pela pluralidade
Além das informações sobre 
a apuração dos votos, no do-
mingo (7), e também nos dois 
dias anteriores, será possível 
acompanhar a programação 
especial da TV Assembleia 
sobre as Eleições 2018, com 
flashes ao vivo e mesas
redondas, que vão trazer a 
discussão do cenário político 
em Minas Gerais e no País. 
Tudo será pautado pela plura-
lidade de ideias, garantindo
se ao longo do processo que 
todas as correntes estejam 

representadas e possam falar.
Também será marca da 

cobertura a abordagem de 
temas da realidade brasileira 
à luz dos direitos fundamen-
tais, tendo como referência 
a Constituição Federal, que 
completa 30 anos.

No dia 7, a partir das 17 
horas, especialistas estarão ao 
vivo no estúdio da TV Assem-
bleia analisando o dia de vota-
ção, a campanha e os primei-
ros resultados da apuração. 

Na segundafeira (8), às 

9 horas da manhã, especia-
listas participam de entrevis-
ta no estúdio analisando o re-
sultado das eleições, em de-
talhes. Também está previs-
ta a realização, ao longo da 
semana, de entrevistas com 
candidatos eleitos.
Facebook – Outra novidade 
deste ano é que, no domingo 
(7), a partir das 16h30, será 
possível acompanhar a trans-
missão ao vivo da programa-
ção da TV Assembleia através 
da fanpage da Assembleia 

no Facebook (facebook.com/ 
assembleiademinas).

No mesmo horário, jor-
nalistas da equipe da Gerên-
cia de Comunicação em Mí-
dias Digitais e da TV Assem-
bleia, acompanhados de um 
especialista em marketing po-
lítico, também farão um mo-
nitoramento da repercussão 
das eleições nas redes sociais, 
num estúdio web. Esses co-
mentários serão transmitidos 
e entrarão em flashes na pro-
gramação da TV Assembleia.

TV Assembleia terá cobertura especial 
e informações sobre deputados eleitos

A Assembleia Legislativa será 
referência nas Eleições 2018. 
No domingo, 7 de outubro, 
data de realização do primei-
ro turno, a ALMG vai tornar 
disponível para os cidadãos 
mineiros um conteúdo dife-
renciado, com os resultados 
das votações para os cargos 
proporcionais (deputados es-
taduais e federais). Também 
será possível conhecer o per-
fil dos deputados estaduais 
matematicamente eleitos.

Por meio de um aplicati-
vo de acompanhamento da 
apuração, desenvolvido com 
exclusividade pela Gerência
Geral de Tecnologia da Infor-
mação (GTI) da Assembleia e 
baseado nas informações ofe-
recidas pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), será possível 
conhecer, em primeira mão, 
na programação da TV As-
sembleia, quem serão os de-
putados estaduais e federais 
que tomarão posse em 2019.

A gerentegeral de Rádio 
e Televisão da ALMG, Patrícia 
Porto, explica que, desde 2016, 
com a crescente judicialização 
do resultado das eleições, o TSE 
parou de divulgar a informação 
dos candidatos matematica-
mente eleitos, sendo que ago-
ra somente é divulgado o re-

sultado final após a sua homo-
logação pela Justiça Eleitoral.

Assim, por meio do TSE, 
continua sendo possível acom-
panhar a apuração dos votos 
em tempo real, entretanto a 
informação sobre os candida-
tos matematicamente eleitos 
não deverá ser disponibilizada 
pela instituição.

“Como a grande impren-
sa deverá focar na divulgação 

dos resultados das eleições 
para os cargos majoritários, 
o eleitor poderá conhecer na 
TV Assembleia, com exclusi-
vidade, quem foram os depu-
tados matematicamente elei-
tos”, destaca Patrícia Porto.
Perfis – Outro conteúdo exclu-
sivo, preparado pela equipe da 
Gerência de Jornalismo da AL-
MG, será o perfil dos 77 deputa-
dos estaduais matematicamen-

te eleitos. Essas informações es-
tarão no hotsite Eleições 2018, 
no Portal da Assembleia (almg.
gov.br), após a divulgação do 
resultado pela TV Assembleia. 
O hotsite traz, ainda, conteúdo 
especial sobre o tema.

Os perfis dos eleitos tam-
bém estarão na edição especial 
do Assembleia Informa sobre as 
eleições, que vai circular na se-
gundafeira, dia 8 de outubro. 

Além de apresentar flashes e debates, TV Assembleia divulgará deputados matematicamente eleitos

Ricardo Barbosa
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra coletiva Contrastes, de Joaribe e André Loyolla (Galeria de Arte)
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Escola Estadual Leopoldo de 
Miranda, de Belo Horizonte

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 
discutir e votar parecer sobre o PL 4.029/17 (1º turno), do deputado 
Rogério Correia, que institui a Zona da Mata mineira como Polo Agroe-
cológico e de Produção Orgânica

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre o PL 
2.648/15 (turno único), da deputada Arlete Magalhães, que institui o Ju-
nho Vermelho, dedicado à conscientização quanto à doação de sangue

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa -

receres sobre 19 proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais o PL 
5.190/18 (1º turno), do deputado João Leite, que dispõe sobre o reco-
nhecimento do valor histórico e cultural das ferrovias no Estado

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-

nho I) – discutir e votar proposições da comissão
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pro-
posições da comissão

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições da comissão

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – discutir e vo-

tar proposições da comissão
15h30

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho IV) – discutir e votar proposições da comissão

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 
discutir e votar proposições da comissão

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário

TV ASSEMBLEIA

 0h Tribuna Livre – Desafios da educação para o novo governo
 1h  Panorama  – Direitos da população carcerária

 1h35 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Agropecuária e Agroindústria (28/6/2018) – 

debate ações que incentivem a cultura do cooperativismo
 3h30 Comissão de Segurança Pública (16/5/2018) – debate as 

condições de trabalho dos oficiais de Justiça avaliadores do 
Estado

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Conciliar é legal

 7h  Zás  – Nosso estranho amor
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (reprise) – Direitos da população carcerária
 9h05 Compactos de comissões
 9h30 Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder – escritor Affonso Romano Sant’Anna

 13h Horário Eleitoral Gratuito
 13h25 Mundo Político 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Conexão Eleitoral
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Sala de Imprensa – Eleições em pauta
 20h05 Compactos de Comissões 
 20h30 Horário Eleitoral Gratuito
 21h Tribuna Livre (reprise) – Desafios da educação para o novo 

governo
 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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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 24.019

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
acesso a dados de vítimas, testemunhas e agentes de segurança cons-
tantes de registros de evento de defesa social. Discussão em turno úni-
co (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.020
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
Programa de Descentralização da Execução de Serviços para as Entida-
des do Terceiro Setor. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.022
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui a política 
estadual de incentivo e apoio à construção de cisternas nas zonas rurais. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.026
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei autoriza o Poder 
Executivo a realizar operação de crédito que especifica. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.035
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 
22.914, de 2018, a qual dispõe sobre a cessão de direitos creditórios 
originados de créditos tributários e não tributários. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

PL 4.828/17
Do deputado Antônio Jorge. Autoriza o Poder Executivo a conceder 
pensão aos filhos de pessoas com hanseníase. Discussão em 1º turno

PL 5.000/18
Do governador Fernando Pimentel. Institui as carreiras do Grupo de 
Atividades de Pesquisa e Ensino em Políticas Públicas do Poder Execu -
tivo. Discussão em 1º turno


