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Estudantes debatem sobre segurança
pública e direitos humanos na ALMG

 Jovens de 38 municípios participam do trabalho de formação política promovido pelo Parlamento Jovem de Minas

A 12ª edição do Parlamento 
Jovem de Minas chega à sua 
etapa final, composta de três 
dias de atividades voltadas 
para os estudantes de 38 mu-
nicípios que participam do 
projeto de educação para a 
cidadania desenvolvido pela 
Assembleia Legislativa em 
parceria com a PUC Minas e 
com câmaras municipais. 

Durante essa etapa, os jo-
vens vão participar de oficinas 
e atividades de entrosamento 
que culminarão com a plená-
ria final, na qual haverá vota-
ção de propostas para subsi-
diar políticas públicas relacio-
nadas ao tema “Segurança 
pública e direitos humanos”.

“A expectativa é sempre 
de que a edição de um ano se-
ja melhor que a do ano ante-
rior”, comenta a gerente-geral 
da Escola do Legislativo, Ruth 
Schmitz. Com essa filosofia, o 
projeto tem acrescentado ino-

vações em seu funcionamen-
to, as quais permitem maior 
participação e mais qualidade 
nas propostas. Este ano, por 
exemplo, o programa de for-
mação on-line, que antes era 
oferecido a coordenadores e 
monitores, foi estendido a to-
dos os participantes. 

O coordenador do proje-
to pela PUC Minas, Alexandre 
Eustáquio Teixeira, lembra 
que o Parlamento Jovem de 
Minas promove a formação 
política dos estudantes com 
uma metodologia participati-
va e em redes. “Participativa 
porque os jovens também 
são protagonistas do seu pro-
cesso de formação e apren-
dem a fazer política por meio 
de atividades de estudo e de-
bates. Em rede porque há um 
conjunto de instituições que 
trabalham em parceria no 
planejamento, na execução, 
no monitoramento e na ava-

liação das ações desenvolvi-
das”, explica. 

A regionalização dos tra-
balhos, testada em 2014, foi 
estendida a todos os municí-
pios participantes. Agregados 
em oito polos regionais, par-
ticipam 12 municípios a mais 
do que no ano passado. Em 
2015, com o apoio das câma-
ras municipais, foram envol-
vidos no trabalho 158 esco-
las, 1.494 estudantes e 169 
monitores. Para Ruth Sch-
mitz, a presença de mais mu-
nicípios aumenta a pluralida-
de das opiniões e enriquece o 
trabalho de formação política 
proposta pelo projeto. 

Para viabilizar a partici-
pação de todos, os trabalhos 
têm sido divididos em etapas 
municipais e regionais, de onde 
saem as propostas de cada polo. 
Agrupadas em um documen-
to-base, elas serão apreciadas 
durante a plenária estadual. 

O documento contém duas 
propostas de cada polo para os 
três subtemas: “Prevenção 
social do crime”, “Novas pers-
pectivas para a atuação poli-
cial” e “Proteção a segmentos 
vulneráveis à violência”. 

Durante a plenária estadual, 
as propostas do documento-ba-
se serão votadas por represen-
tantes regionais. As vencedoras 
irão compor um documento  
a ser entregue à Comissão de 
Participação Popular, que, por 
sua vez, dará um encaminha-
mento a essas sugestões. 

Em 2015, a plenária tam-
bém contará com uma novida-
de: os representantes regionais 
poderão votar, durante o even-
to, em uma das três propostas 
de temas para o Parlamento Jo-
vem de Minas do ano que vem. 
Os temas sugeridos são “Mobi-
lidade urbana”, “Inclusão social 
de pessoas com deficiência” e 
“Governança democrática”.

 Sarah Torres / Arquivo ALMG
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CONFIRA OS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES

Polos Municípios

Sul de Minas

Carvalhópolis

Extrema

Itajubá

Machado

Monte Sião

Ouro Fino

Pouso Alegre

Santa Rita de Caldas

São Lourenço

Três Pontas

Poços de Caldas

Guaxupé

São Sebastião do Paraíso

Triângulo Mineiro e Noroeste

Uberaba

Conceição das Alagoas

Iturama

Uberlândia

Unaí

Zona da Mata

Juiz de Fora

Leopoldina

Matias Barbosa

Santos Dumont

Viçosa

Visconde do Rio Branco

Central

Belo Horizonte

Betim

Ouro Preto

Ressaquinha

Centro-Oeste
Divinópolis

Nova Serrana

Pains

Médio Piracicaba
Itabira

João Monlevade

São Gonçalo do Rio Abaixo

Norte e Jequitinhonha

Capelinha

Itamarandiba

Janaúba

Montes Claros
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Documento de propostas da plenária 
estadual se divide em três subtemas 

As questões envolvendo “Se-
gurança pública e direitos 
humanos” – tema do Parla-
mento Jovem de Minas 2015 
– são desafios enormes para 
a sociedade brasileira. Na úl-
tima década, o aumento do 
número de homicídios foi de 
52,3%, o que levou o Brasil à 
11a posição entre os países 
mais violentos do mundo, em 
uma lista de 133 nações.

Ao longo de todo o ano, 
os participantes do Parla-
mento Jovem aprenderam 
que, para enfrentar esse 
problema, não basta apenas 

ação policial. É preciso levar 
em consideração, por exem-
plo, o acesso a políticas públi-
cas como forma de prevenir 
o crime e a atenção a grupos 
populacionais mais vulnerá-
veis à violência, como crian-
ças e adolescentes, mulheres, 
idosos, a população de rua e 
o segmento LGBTT (lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis, 
transexuais e transgêneros).

O documento a ser vota-
do na plenária final, com su-
gestões que poderão emba-
sar a elaboração de políticas 
públicas, tem como ponto de 

partida as propostas já con-
solidadas em um documen-
to-base que, por sua vez, é 
a síntese de um trabalho co-
letivo desenvolvido ao longo 
de todo o ano pelos partici-
pantes do projeto, que apro-
varam e priorizaram essas 
sugestões durante as etapas 
municipal e regional.

As propostas desse docu-
mento-base foram divididas 
em três subtemas: “Prevenção 
social do crime”, “Novas pers-
pectivas para a atuação poli-
cial” e “Proteção a segmentos 
vulneráveis à violência”. 

No primeiro subtema, 
destacam-se propostas como 
a obrigatoriedade de trabalho 
voluntário como atividade ex-
tracurricular em cursos supe-
riores, o incentivo a empresas 
que contratarem detentos, a 
ampliação de projetos como o 
Olho Vivo (de monitoramen-
to das ruas com câmeras de 
segurança) e a promoção de 
ações de incentivo ao espor-
te e à cultura, com a finali-
dade de afastar os jovens das 
ruas e, consequentemente, da 
criminalidade.

Já o segundo subtema 
tem como propostas a cria-
ção de casas de apoio a víti-
mas de violência doméstica, 
a implantação de centros de 
políticas públicas para grupos 
vulneráveis e a elaboração 
de campanhas de conscienti-
zação contra a homofobia, a 
discriminação racial, a violên-
cia contra a mulher e a intole-
rância religiosa.

Por fim, o último subte-
ma contém propostas como 
a criação de programas de 
formação em direitos huma-
nos para policiais e guardas 
municipais e a implantação 
de projeto educativo nas es-
colas, para trabalhar temas 
como prevenção do crime, 
drogas e lições de cidadania. 
Outras iniciativas sugeridas 
foram o aumento do efetivo 
da Polícia Civil, para que ha-
ja atendimento 24 horas por 
dia nos municípios, e a ex-
pansão do programa de mo-
nitoramento da Polícia Mili-
tar, com o objetivo de coibir 
a atuação dos maus policiais.

Comissão pode acatar sugestões
As sugestões dos participan-
tes do Parlamento Jovem de 
Minas podem ser transfor-
madas em propostas de ação 
legislativa (PLEs), de autoria 
da Comissão de Participação 
Popular, as quais são distri-
buídas a um deputado rela-
tor, membro da comissão, a 
fim de receber parecer por 

seu acolhimento ou rejeição. 
Esse parecer é debatido e 
apreciado pela comissão em 
reunião pública.

Caso a PLE seja acatada, 
ela é transformada, conforme 
o que for definido no parecer, 
em uma proposição legislativa 
(projeto de lei, emenda a pro-
jeto de lei, pedido de informa-

ções ou de providências a ór-
gãos públicos) e passa a trami-
tar na ALMG como de autoria 
dessa mesma comissão. Segue, 
dessa forma, o mesmo rito do 
processo legislativo constitu-
cional e regimentalmente pre-
visto. Enquanto os projetos de 
lei tramitam em dois turnos, as 
PLEs são aprovadas em turno 

único e, pelo Regimento Inter-
no da ALMG, têm deliberação 
conclusiva das comissões.

No entanto, muitas ve-
zes, a PLE é acolhida na forma 
da apresentação de reque-
rimento ou de emenda ao 
Plano Plurianual de Ação Go-
vernamental (PPAG) ou à Lei 
Orçamentária Anual (LOA).

 Ricardo Barbosa

Participantes se reuniram em grupos de trabalho para definir as propostas do documento-base
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Parlamentares destacam importância 
da participação política dos jovens

“Já é a terceira edição do Parlamento Jovem que a Câmara 
Municipal de Matias Barbosa apoia. A cada edição, percebe-
mos que os jovens interagem mais. Todas as quintas-feiras, 
nos reuníamos para a realização de oficinas. É nítido, também, 
que os alunos passam a ter melhor desempenho escolar. Por 
isso, buscamos apoiar e fortalecer o projeto.”

Marcos Martins, vereador de  
Matias Barbosa

“O projeto é muito interessante porque envolve o jovem em 
discussões relevantes. Dessa forma, esses estudantes se sen-
tem protagonistas. Percebemos que os alunos que participam 
do projeto querem interagir mais em iniciativas da cidade, 
como conferências municipais. Além disso, eles sentem ne-
cessidade de falar do Parlamento Jovem nas escolas e, assim, 
replicam o conteúdo.”

Marcela Cristina Lopes da Silva, 
vereadora de Itabira e coordenadora 
do Polo Médio Piracicaba

“O Parlamento Jovem é uma iniciativa das mais importantes 
porque busca consolidar a democracia, criando nos mais no-
vos uma cultura política da qual todos nós precisamos. Na 
Comissão de Participação Popular, estamos de portas aber-
tas para ouvir as demandas dos jovens e intervir legislativa-
mente naquilo que for necessário para a construção de uma 
sociedade mais justa.”

Deputada Marília Campos (PT), presidente 
da Comissão de Participação Popular

Deputado Adalclever Lopes (PMDB), 
presidente da ALMG 
“A proposta do Parlamento Jovem é estimular o pensamento 
político dos estudantes para que eles se aproximem do Poder 
Legislativo. Educar nossos jovens para que sejam críticos e ca-
pazes de entender o funcionamento das leis e do Estado é o 
primeiro passo para que sejamos uma democracia plena. A 
educação é a chave para mudarmos o mundo.”

PARLAMENTO JOVEM
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Participantes exaltam resultados do projeto

Iago Martins, participante de Uberaba
“O projeto aproxima os jovens dos trabalhos políticos partidários e apartidários, oferece uma 
nova visão de mundo e ajuda a entender como são tomadas as decisões no País. Isso é impor-
tante porque, se o jovem não se interessa por política, vai ser difícil que ele faça bem seu papel 
de cidadão no futuro, mesmo que na forma mais simples, que é o voto.”

Sandro Silva dos Santos,
coordenador do projeto em Carvalhópolis 
“Com o Parlamento Jovem de Minas, o Poder Legislativo municipal passou a ser mais próximo 
do cidadão, saindo do papel de coadjuvante. O jovem que participa da iniciativa passou tam-
bém a entender todo o processo político, para além do voto. O projeto ainda abriu portas para 
outras ações de cidadania e para a criação da Escola do Legislativo na cidade.”

Jennifer Fernanda de Souza, 
monitora em Juiz de Fora e Matias Barbosa 
“Sou monitora de duas escolas. Participo desde 2014 e tem sido uma experiência muito boa 
porque, além de ensinar, a gente aprende. Curso Ciências Sociais na Universidade Federal de 
Juiz de Fora. Na universidade, aprendo sobre ciências políticas e, por isso, meu curso contribui 
muito. Acho muito bom passar ensinamentos sobre cidadania.”

Alana Vitória Marques, participante de Janaúba
“A gente aprende a não desistir da política, a fazer a diferença obedecendo nossos deveres 
e buscando nossos direitos. Não podemos desistir, temos é que cobrar das autoridades, mas 
não apenas criticando. É importante apresentar propostas. Precisamos trabalhar ao lado das 
autoridades, não contra elas.”

Sérgio Dutra, coordenador do Polo da Zona da Mata 
“O Parlamento Jovem é uma oportunidade de os estudantes entenderem mais o que é po-
lítica e de desmistificar o conceito de que é algo negativo. Os alunos passam também a 
entender como funcionam as instituições políticas e aprendem a elaborar propostas, que 
são levadas às etapas regional e estadual. Outro benefício do projeto é o intercâmbio que 
promove entre jovens de realidades diversas.”

Igor Evangelista, participante de Itabira 
“Esse é um projeto que eu amo porque aprendo muito. Tive palestras sobre democracia, po-
lítica e segurança pública, e todas foram muito enriquecedoras. No meu caso, o Parlamento 
Jovem ajudou até no Enem, pois melhorou minha redação, especialmente na argumentação. 
Também teve influência na minha vida; hoje, penso muito em ser vereador.”
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Formação em rede é destacada em simpósio
Um artigo sobre o Parlamento 
Jovem de Minas foi apresen-
tado durante o VI Simpósio 
Internacional da Juventude 
Brasileira. Intitulado A forma-
ção política de jovens no Par-
lamento Jovem de Minas: pos-
sibilidade e desafios de uma 
metodologia de formação em 
rede, o trabalho é assinado por 
Fernanda Freitas, represen-
tante da ALMG, e por três re-
presentantes da PUC Minas  – 
Alexandre Teixeira, Karina Jun-
queira e Robson Sávio Souza.

Fernanda Freitas explica 
que a abordagem do artigo 

destaca a rede interinsti-
tucional por trás do Parla-
mento Jovem de Minas, que 
reúne diferentes setores 
da sociedade no trabalho. 
Segundo Freitas, a meto-
dologia, que ela considera 
inovadora, “se assenta na 
perspectiva de que a educa-
ção política de jovens pode e 
deve ser trabalhada tanto no 
ambiente escolar quanto pe-
lo Estado, por meio de suas 
mais diversas instituições”. 

Ela também ressalta que o 
projeto engloba atividades de 
estudo, investigação, debates 

e proposição de ações legis-
lativas, que são formalmente 
analisadas e encaminhadas 
ao Poder Legislativo mineiro, 
por meio de sua Comissão de 
Participação Popular.

O evento foi realizado 
no Hotel Ibis do Rio de Janei-
ro, entre os dias 10 e 12 de 
setembro, com o tema “Os 
jovens e seus outros”. O tra-
balho sobre o Parlamento Jo-
vem de Minas foi apresenta-
do no bloco Participação Polí-
tica. “É interessante destacar 
que a Assembleia Legislativa 
se fez presente como partici-

pante e contribuinte de um 
evento muito significativo, 
que considera o contexto po-
lítico atual, suas urgências e 
demandas sobre o campo da 
juventude”, destaca Fernan-
da Freitas.

Também foram apresen-
tados trabalhos sobre o Par-
lamento Jovem de Minas no 
Seminário de Extensão Univer-
sitária da PUC Minas, em se-
tembro, e no Simpósio do Ins-
tituto de Ciências Sociais, tam-
bém promovido pela mesma 
universidade, entre os dias 5 
e 7 de outubro. 

ETAPAS DE REALIZAÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM DE MINAS

Etapa Quando começa? Quando termina?

1ª) Preparação Câmaras  municipais que desejam 

ingressar no projeto manifestam 

interesse enviando e-mail para pjminas@

almg.gov.br ou escola@almg.gov.br.

Com a participação dos 

coordenadores municipais 

no Encontro de Formação de 

Coordenadores.

2ª) Implantação O termo de adesão é entregue pelas 

câmaras municipais.

Com o envio do relatório de 

realização do lançamento do projeto 

nas câmaras municipais para a 

coordenação estadual.

3ª) Etapa municipal As câmaras municipais encaminham 

o planejamento da formação dos 

estudantes (cronograma de trabalho).

Com o envio das propostas priorizadas 

na plenária municipal para a 

coordenação do polo e o envio do 

relatório de realização da plenária 

municipal para a coordenação estadual.

4ª) Etapa regional As câmaras municipais realizam 

oficinas de estudos do documento de 

propostas consolidadas para grupos 

de trabalho da plenária regional.

Com o envio do relatório de 

realização da plenária regional e o 

envio das propostas priorizadas.

5ª) Etapa estadual As câmaras municipais realizam 

oficinas de estudo do documento de 

propostas consolidadas para grupos 

de trabalho da plenária estadual.

Com a entrega do documento final de 

propostas à Comissão de Participação 

Popular.



21 de outubro de 2015 quarta-feira – Assembleia Informa • 7

Tema da próxima edição será escolhido
em votação pelos próprios estudantes 

O processo de escolha do 
tema da próxima edição do 
Parlamento Jovem de Minas 
tem novidades neste ano. 
No ano passado, a escolha 
se deu de forma parecida a 
uma eleição indireta, par-

tindo da indicação dos te-
mas pelos coordenadores 
municipais, embora a deci-
são final tenha sido tomada 
por meio de votação pelos 
estudantes, após a etapa es-
tadual. Neste ano, segundo 

a coordenadora do projeto 
pela Escola do Legislativo da 
ALMG, Fernanda Freitas, o 
processo ganhou mais capi-
laridade, já que os próprios 
estudantes, em cada cidade 
participante das etapas mu-
nicipal e estadual, indica-
ram seus temas preferidos.

Os coordenadores mu-
nicipais encaminharam, no 
final de agosto, sugestões de 
temas para a coordenação 
estadual, selecionados pelos 
próprios estudantes do ensi-
no médio que participaram 
das etapas municipal e re-
gional do projeto. 

“Dessa vez, conseguimos 
um engajamento na escolha 
dos temas, envolvendo todos 
os estudantes participantes, 
em todas as cidades e em 
todas as fases, para escolha 
do tema. As sugestões mais 
votadas em cada cidade com-
põem uma lista que foi en-

caminhada à consultoria da 
Assembleia, que analisou a 
viabilidade de cada uma. As 
de maior importância, mais 
atuais, com melhores pers-
pectivas de serem debatidas, 
considerando os critérios de 
viabilidade, originalidade e 
relevância, compõem uma 
lista tríplice para ser votada 
novamente pelos estudantes 
na etapa estadual”, explica 
Fernanda Freitas. 

Assim, os participantes 
do projeto vão escolher en-
tre os seguintes temas: “Mo-
bilidade urbana”, “Inclusão 
social de pessoas com defi-
ciência” e “Governança cor-
porativa”. Essa votação será 
amanhã, das 8 horas às 8h30, 
no Sesc Venda Nova. O anún-
cio do tema escolhido para a 
edição 2016 do Parlamento 
Jovem será feito na plenária 
final, na sexta-feira (23), no 
Plenário da ALMG.

Campanha #MaisJovensNaPolitica 
estimula a mobilização nas redes sociais 

Para estimular a mobilização 
dos jovens por maior partici-
pação política, a ALMG lan-
çou este ano a campanha 
#MaisJovensNaPolitica. A 
campanha teve seu lançamento 
na página do projeto no Face-
book, durante o período de re-
alização das plenárias regionais 
do Parlamento Jovem de Minas.

A iniciativa consiste no 
estímulo ao uso da hashtag 
#MaisJovensNaPolitica, tanto 
por estudantes quanto por 
pessoas interessadas na cau-
sa, ainda que não estejam di-
retamente envolvidos com o 
Parlamento Jovem de Minas. 

O engajamento pode se 
dar pela personalização da 
foto de perfil do Facebook 
ou do Twitter com a hashtag 
#MaisJovensNaPolitica. Uma 
faixa com a hashtag também 
está disponível na página do 
Parlamento Jovem, a fim 

de que todos possam fazer 
download para imprimi-la e uti-
lizá-la na divulgação da iniciativa.

Os interessados em aderir 
a esse movimento podem fa-
zer selfies com a faixa em mãos 
e compartilhá-las no Facebook 
e no Twitter, digitar a hashtag 
em posts e tuítes, além de usar 
#MaisJovensNaPolitica para 
compartilhar informações e 
opiniões sobre o tema.
Redes sociais – A campanha 
#MaisJovensNaPolitica é ape-
nas um exemplo da utilização 
das redes sociais no Parla-
mento Jovem de Minas. Por 
meio da página do projeto no 
Facebook, os participantes 
tiveram a oportunidade de 
compartilhar ideias e experi-
ências ao longo de todo o ano. 

A rede social também per-
mitiu aos jovens mostrar um 
pouco dos debates e das dis-
cussões que permearam todas 

as etapas do projeto, desde a 
mobilização nas escolas até a 
plenária estadual, que, por 
sua vez, foi precedida de im-
portantes discussões nas eta-
pas municipal e regional. 

No Facebook, os par-
ticipantes se engajaram na 

campanha #ComoVejoMinha-
Cidade. Eles enviaram fotos 
dos lugares preferidos de seu 
município e as mais curtidas 
foram publicadas no perfil do 
Parlamento Jovem nessa re-
de social e também no perfil 
da ALMG no Instagram.

Sarah Torres / Arquivo ALMG

Os participantes do projeto vão definir, por votação, o próximo tema

Ricardo Barbosa / Arquivo ALMG

Os interessados podem fazer selfies com a faixa em mãos

PARLAMENTO JOVEM
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PARLAMENTO JOVEM

PROGRAMAÇÃO DA ETAPA ESTADUAL
HORÁRIO 21 de outubro

14 horas Recepção e entrega de kits – Portaria principal
18 horas  às 18h40 Jantar – Restaurante
19 horas às 19h30 Acolhida – Abertura – Espaço Ouro Preto Sesc Venda Nova 

19h30 às 22h30
Estudantes

Atividades de entrosamento:
Abordagem sobre os 3 temas que serão votados no dia 22/10 pela manhã. 
Trabalho com as imagens da campanha Como Vejo Minha Cidade (que é desenvolvida em parceria com a GCMD) 
– Espaço Ouro Preto Sesc Venda Nova 

19h40 às 22h30
Coordenadores

Coordenadores: Oficina – Visão de Rede
Oficina desenvolvida por servidores da ALMG visando aprofundar a visão de equipe e o trabalho colaborativo em 
rede – Espaço Mariana Sesc Venda Nova 

HORÁRIO 22 de outubro
7 horas às 7h50 Café da manhã – Restaurante
8 horas às 8h30

Estudantes
Votação do tema da edição 2016 – Espaço Ouro Preto Sesc Venda Nova 

8h30 às 11 horas 
Estudantes

O papel da consultoria temática
Dinâmica dos grupos de trabalho e da Plenária – Espaço Ouro Preto Sesc Venda Nova 

09h30 às 09h45 Lanche – Espaço Multiuso Ouro Preto
8h40 às 11 horas 
Coordenadores

Dinâmica de avaliação das etapas de preparação e implantação, e das etapas municipal e regional da edição 2016 
– Espaço Mariana

11 às 12 horas Almoço – Restaurante
12h30 Saída do Sesc Venda Nova com destino à ELE/ALMG – Portaria principal

14 às 18 horas  
Estudantes

Grupos de trabalho – Salas ELE/ALMG

14 às 18 horas
 Coordenadores

Curso de Formação Introdutória – Auditório ELE/ALMG

15h30 às 15h45 Lanche – Sala ELE/ALMG
15h50 às 18h30

Estudantes
Grupos de trabalho – Salas ELE/ALMG

18h30 às 19h30 Saída da ALMG com destino ao Sesc Venda Nova – Entrada Rua Antônio Aleixo
19h30 às 20h30 Jantar – Restaurante

HORÁRIO 23 de outubro
7 horas às 7h50 Café da manhã – Restaurante

8 às 10 horas Tempo livre para leitura e estudo dos documentos-base da plenária estadual – Sesc Venda Nova 

10h10 às 10h50 Organização das bagagens e  check out – Sesc Venda Nova

11 às 12 horas Almoço – Restaurante

12h10 Saída do Sesc Venda Nova com destino à ALMG (entrada pela Rua Rodrigues Caldas) 
– Portaria principal Sesc Venda Nova

13h15 às 14 horas Chegada na ALMG: recepção, recebimento e identificação de bagagens dos participantes e foto oficial 
– Entrada pela Rua Rodrigues Caldas

14 horas às 18h30 Plenária estadual do PJ de Minas – Plenário da Assembleia
Encerramento das atividades da etapa estadual 2015 do PJ de Minas – Plenário da Assembleia

15 horas às 15h30 Lanche – Salão de Chá ALMG

18h30 Entrega de bagagens – Sala ALMG

18h30 Encerramento das atividades da etapa estadual do PJ de Minas 2015


