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Terceira Sessão Legislativa será instalada
hoje e nova Mesa toma posse no Plenário

A Assembléia realiza
hoje, às 20 horas, no Plená-
rio, a reunião para a instala-
ção da 3ª Sessão Legislativa
da 16ª Legislatura. Em segui-
da, haverá a posse da Mesa
eleita para o segundo biênio
da atual legislatura. O presi-
dente Alberto Pinto Coelho
(PP) e outros três deputados
da atual Mesa serão
reconduzidos aos cargos. A
eleição foi realizada no dia 2
de dezembro de 2008. Os can-
didatos compuseram chapa
única, e não houve registro
de candidaturas individuais.

De acordo com o Regi-
mento Interno, a Mesa é uma
comissão executiva formada
por sete deputados e tem como
tarefa a direção dos trabalhos
do Parlamento. É composta
do presidente, de três vice-
presidentes e de três secre-
tários. Cabe à Mesa condu-
zir os trabalhos legislativos,
propor alterações no Regi-
mento Interno, promulgar
emendas à Constituição,
além de orientar os serviços
administrativos da ALMG,
definir limites e competên-
cias para ordenar despesas.
Nova composição – Integram
a nova Mesa da Assembléia os

seguintes deputados: Alberto
Pinto Coelho (PP) – presiden-
te (reeleito); Doutor Viana
(DEM) – 1°-vice-presidente
(reeleito); José Henrique
(PMDB) – 2°-vice-presidente
(reeleito); Weliton Prado (PT)
– 3°-vice-presidente; Dinis
Pinheiro (PSDB) – 1°-secretá-
rio (reeleito); Hely Tarqüínio
(PV) – 2°-secretário; e Sargen-
to Rodrigues (PDT) – 3°-se-
cretário.

Exposição fotográfica – A
partir de hoje até o dia 27, a
Assembléia realiza, no Espaço
Político-Cultural Gustavo
Capanema, uma exposição fo-
tográfica sobre o primeiro
biênio da 16ª Legislatura. São
127 fotos que mostram as di-
versas atividades desenvolvi-
das no período, marcado pela
“discussão aprofundada de
temas que interessam de per-
to à população”, segundo o

Quatro deputados tomaram posse no recesso
A 3ª Sessão Legislativa

traz novidades, com a posse
de quatro suplentes que assu-
miram as vagas deixadas por
parlamentares vitoriosos nas
eleições para prefeito.

Foram empossados no
dia 5 de janeiro, em soleni-
dade no Salão Nobre da As-
sembléia Legislativa, os se-
guintes parlamentares: Carlos
Gomes (PT), Maria Tereza Lara
(PT), Adelmo Carneiro Leão

(PT) e Tenente Lúcio (PDT).
Eles substituem, respectiva-
mente, o deputado Roberto
Carvalho (PT),  o deputado
Luiz Tadeu Leite (PMDB), a
deputada Elisa Costa (PT) e o
deputado Paulo Cesar (PDT).

Nas eleições de 2008,
Elisa Costa foi eleita prefeita
de Governador Valadares (Vale
do Rio Doce). Luiz Tadeu Lei-
te (PMDB) conquistou a Pre-
feitura de Montes Claros (Nor-

te de Minas), e Roberto Car-
valho (PT) elegeu-se vice-pre-
feito de Belo Horizonte, na
chapa de Márcio Lacerda
(PSB). Os três deputados in-
tegravam a coligação “A For-
ça do Povo”, que elegeu 18
candidatos a deputados esta-
duais do PT e do PMDB nas
eleições de 2006.

O primeiro, o terceiro e
o quarto suplentes da coliga-
ção são, respectivamente,

Carlos Gomes, Maria Tereza Lara
e Adelmo Carneiro Leão. To-
dos os três já exerceram man-
dato na Assembléia de Minas.
O segundo suplente da mes-
ma coligação, Públio Chaves
(PMDB), foi eleito prefeito de
Ituiutaba (Triângulo mineiro)
e abriu mão da vaga no
Legislativo. O deputado Pau-
lo Cesar, por sua vez, foi elei-
to prefeito de Nova Serrana
(Centro-Oeste).

Guilherme Bergamini – 2/12/08

 Composta de sete deputados, a Mesa é responsável pela condução dos trabalhos na ALMG

painel que abre a mostra. As
fotos foram feitas pela equipe
da Assessoria de Imprensa, no
trabalho diário de cobertura
da agenda do Legislativo mi-
neiro.

A exposição é dividida
em seis grandes temas: Plená-
rio (17 fotos), Comissões
(41), Diálogo com a Socieda-
de (33), Administração e Ser-
vidores (17), Cultura (9) e Ex-
presso Cidadania (9).
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Assembléia retoma preparativos para o
fórum sobre o Plano Decenal de Educação

A Assembléia retoma,
neste mês, a preparação do
Fórum Técnico sobre o Plano
Decenal de Educação, agen-
dado para o período de 13 a
15 de maio, no Plenário. Nes-
ta quinta-feira (5), às 14 ho-
ras, acontece a 6ª Reunião
Preparatória com as entida-
des que apóiam o evento. Já
foram definidas as etapas de
interiorização e a realização
de debates públicos na Capi-
tal, para a preparação do
Fórum. O objetivo dos encon-
tros é colher sugestões para
aprimorar o Plano Decenal,
que tramita na ALMG na for-
ma do Projeto de Lei (PL)
2.215/08, do Executivo. Ele
estabelece objetivos, metas e

ações estratégicas para a po-
lítica educacional de Minas
nos próximos dez anos.

As discussões sobre o
Plano Decenal de Educação de
Minas Gerais serão iniciadas
provavelmente no dia 13 de
março, com a realização de
debates públicos pela Comis-
são de Educação, Ciência,
Tecnologia e Informática, no
Plenário. Entre março e abril,
serão realizados oito encontros
regionais no interior de Minas,
nas cidades de Juiz de Fora,
Varginha, Montes Claros, Uber-
lândia, Governador Valadares,
Divinópolis, Araçuaí e Para-
catu. Todas as propostas de al-
terações do PL 2.215/08 se-
rão consolidadas em maio, na

etapa final, a ser realizada em
Belo Horizonte. Nesses encon-
tros, serão apresentadas e de-
batidas as metas e ações
listadas no projeto, para que
os participantes, divididos
em grupos de trabalho, pos-
sam sugerir modificações.

Os encontros devem
reunir sociedade civil, gover-
no, gestores municipais, es-
tudantes, professores, pais,
conselhos de educação, re-
presentantes da educação in-
dígena, quilombola e do cam-
po, entre outros. Mais de 20
entidades representativas
desses segmentos estão par-
ticipando da preparação do
fórum. O requerimento para a
realização do evento é do

deputado Carlin Moura
(PCdoB) e da ex-deputada
Elisa Costa (PT), que deixou
o Parlamento para assumir
a Prefeitura de Governador
Valadares.
Hotsite – Informações so-
bre o Plano Decenal de Edu-
cação de Minas Gerais já es-
tão disponíveis na página
da Assembléia na internet -
www.almg.gov.br –, no
hotsite especificamente cri-
ado. Além dos detalhes so-
bre o plano, suas diretrizes
e metas, é possível acompa-
nhar a tramitação do PL
2.215/08, consultar a legis-
lação estadual e federal so-
bre o assunto e as estatísti-
cas da educação em Minas.

ACONTECE HOJE

20 horas
* Reunião Solene para instalação da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura e Reunião Especial para posse da Mesa eleita para o 2º biênio
(Plenário)

ACONTECE NA SEMANA

Quinta-feira (5/2/09)
14 horas
* Reunião preparatória para o Fórum Técnico Plano Decenal de Educação (Plenarinho I)

6h30Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

7h30 Segunda Musical

8h Brasil Eleitor

8h30Via Justiça – INSS na Justiça

9h10Comissão de Saúde – Situação dos Médicos do Hospital João
XXIII – gravada no dia 19 de novembro

12h30Sala de Imprensa – Efeitos da Crise

13h30Panorama – Superbactérias

14h Comissão de Política Agropecuária – Técnicas utilizadas para
produção do queijo – gravada no dia 30 de setembro

16h30Comissão de Direitos Humanos – Ameaça de despejo dos
moradores da Vila da Luz  – gravada no dia 17 de setembro

18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h Brasil Eleitor

19h30Repórter Assembléia  (ao vivo) – O que acontece na
Assembléia e as principais notícias do Estado

20h Plenário (ao vivo) – Instalação da 3ª Sessão Legislativa e
Posse da Mesa

22h Repórter Assembléia

22h30Mundo Político (Inédito) – Entrevistas, comentários e notas
sobre a movimentação política no País

23h Assembléia Debate – Minas e a Política Nacional

0h Memória e Poder – Depoimento do cientista Ângelo Machado

1h Segunda Musical

1h30 Repórter Assembléia

2h Encerramento


