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Cerimônia marca o lançamento oficial
do Parlamento Jovem de Minas 2016

Sarah Torres – 31/10/14

O Parlamento Jovem é desenvolvido pela Assembleia em parceria com a PUC Minas

sobre a situação do conjunto 
residencial Dr. Waldemar Di-
niz Henriques. A reunião será 
no próprio conjunto.
Quinta-feira (7) – Duas au-
diências públicas estão mar-
cadas para as 10 horas. No 
Plenarinho I, a comissão de 
Agropecuária e Agroindústria 
promove um debate sobre os 
programas governamentais 
da Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Seapa). No Audi-
tório, o tema do encontro da 
Comissão de Esporte será o 
Projeto de Lei 3.256/16, de 
autoria do deputado  Lafayette 
de Andrada (PSD), que pro-
põe a criação de um cadastro 
de bicicletas no Estado.
Sexta-feira (8) – O encontro 
regional de Paracatu do fó-
rum técnico Plano Estadual 
de Educação encerra as ati-
vidades da semana. O evento 
se inicia às 9 horas.

dos usuários. A reunião será 
no Plenarinho II, às 16 horas. 
Quarta-feira (6) – O progra-
ma de recuperação de nas-
centes e a revitalização de 
rios e córregos nas cidades 
mineiras em que a Copasa 
atua, por concessão, estará 
em pauta na Comissão de 
Minas e Energia, às 10 horas, 
no Plenarinho III. Às 16h30, 
no Plenarinho I, a Comissão 
Extraordinária do Idoso rece-
be o arquiteto Marcelo Pinto 
Guimarães, que irá explicar 
quais adaptações arquitetô-
nicas podem ser feitas nas re-
sidências de idosos para me-
lhorar suas vidas e promover 
a sua segurança. 

A Comissão de Trabalho 
debate, às 17 horas, em Ra-
posos, as condições de traba-
lho dos servidores do muni-
cípio. Na Capital, às 19h30, a 
Comissão de Assuntos Muni-
cipais realiza uma audiência 

Cavalcanti, em Belo Horizonte. 
Os deputados querem verifi-
car as condições de infraes-
trutura e dos equipamentos 
necessários à manutenção dos 
atendimentos na instituição.

Às 19 horas, em Reunião 
Especial de Plenário, o  PMDB 
será homenageado pelos 
seus 50 anos. 
Amanhã (5) – No Plenarinho 
II, às 14 horas, a Comissão de 
Segurança Pública discute o 
aumento da violência no mu-
nicípio de Itamarandiba e na 
região. Já a Comissão de Es-
porte promove às 15 horas, 
no Salão Nobre, um debate 
sobre os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos que acontecem 
este ano no Rio de Janeiro. 

A Comissão de Preven-
ção e Combate ao Uso de 
Crack e Outras Drogas, por 
sua vez, aborda a atual políti-
ca sobre drogas e as aborda-
gens utilizadas no tratamento 

Hoje, às 15 horas, no Salão 
Nobre, acontece o lançamento 
oficial do Parlamento Jovem 
de Minas 2016. O projeto de 
formação política e de educa-
ção legislativa, desenvolvido 
pela Assembleia e pela PUC 
Minas, é destinado a estudan-
tes dos ensinos médio e supe-
rior. A cerimônia, que contará 
com a presença de presidentes 
das câmaras municipais parcei-
ras, será no Salão Nobre. 

O evento tem como fina-
lidade apresentar o projeto 
e o processo de trabalho aos 
participantes, ouvir os repre-
sentantes das câmaras sobre 
suas expectativas em relação 
ao Parlamento Jovem de Mi-
nas, bem como estreitar o 
relacionamento entre as ins-
tituições. Confira os demais 
destaques da semana.
Hoje (4) – Montes Claros re-
cebe, a partir das 9 horas, 
encontro regional do fórum 
técnico Plano Estadual de 
Cultura. A programação in-
clui uma palestra explicativa 
sobre o plano, a análise das 
propostas do governo para 
o setor e a eleição dos repre-
sentantes da região na etapa 
final do fórum, que ocorrerá 
em junho, na ALMG.

No Auditório da Assem-
bleia, às 9 horas, o secretário 
de Estado Fausto Pereira é es-
perado na Comissão de Saú-
de para apresentar um rela-
tório com informações sobre 
o Sistema Único de Saúde 
(SUS) em Minas. 

A atuação da Companhia 
de Saneamento de Minas Ge-
rais (Copasa) em Divinópolis 
será tema de audiência públi-
ca no município, às 14 horas. 
Mais tarde, às 15 horas, além 
do lançamento do Parlamento 
Jovem de Minas, está agen-
dada uma visita da Comissão 
de Saúde ao Hospital Alberto 
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Diálogo com a sociedade é valorizado
oferecer à sociedade a chan-
ce de contribuir para a me-
lhoria do plano.
Cronograma – Após a aber-
tura do evento, na parte da 
manhã, os participantes reu-
niram-se em grupos de traba-
lho para debater e apresentar 
propostas ao plano. As suges-
tões aprovadas serão conso-
lidadas em um documento 
na etapa final do fórum, em 
junho, na ALMG. 

para a educação em Minas. 
Bosco também falou da sua 
expectativa de que, na próxi-
ma semana, possam ser vota-
dos na ALMG vários projetos 
que beneficiam os profissio-
nais da educação.

O parlamentar ainda 
leu mensagem do presiden-
te do Legislativo mineiro, 
deputado Adalclever Lopes 
 (PMDB), por meio da qual 
ele enalteceu a iniciativa de 

Reafirmando o compro-
misso firmado a partir das 
contribuições que estão sen-
do recebidas da sociedade, 
ele ratificou que a intenção 
é, com a realização do fórum, 
aperfeiçoar o projeto do Exe-
cutivo, no começo do segun-
do semestre.

Natural de Araxá, o depu-
tado Bosco (PTdoB) expres-
sou sua alegria em participar 
desse “momento histórico” 

O deputado Paulo Lamac 
 (Rede), que conduziu os tra-
balhos, falou do esforço con-
junto promovido pela ALMG, 
pela SEE e pelo Fórum Esta-
dual de Educação, que con-
grega dezenas de entidades. 
“Nosso objetivo é construir, 
conjuntamente, o melhor 
plano de educação possível”, 
disse, destacando a impor-
tância de um ensino de qua-
lidade e inclusivo.

COMISSÕES

Governo do Estado deve nomear este ano
30 mil novos servidores para a educação

Clarissa Barçante 

Araxá recebeu o quinto encontro regional do fórum técnico Plano Estadual de Educação

cola e dos docentes, assim 
como a gestão democrática.
Respeito às regras – A secre-
tária de Estado de Educação 
reforçou a importância desse 
tema, associando-o ao cená-
rio político nacional. “A gestão 
democrática passa pelo com-
promisso com educação de 
qualidade e com procedimen-
tos dignos em relação às esco-
las, de forma que os diretores 
eleitos tenham condições de 
pactuar as regras do jogo. De-
mocracia é respeito às regras, 
é não inventar motivos para 
cassar os eleitos democratica-
mente”, defendeu.

A avaliação do atual mo-
mento político do País e a 
defesa do Estado Democrá-
tico de Direito permearam 
também os pronunciamentos 
de outros participantes, entre 
os quais o deputado Profes-
sor Neivaldo (PT). “Reforço 
a importância do momento 
que estamos vivenciando. Es-
tamos em uma fase delicada, 
mas não podemos retroagir”, 
disse, condenando a proposta 
de impedimento da presiden-
ta da República, a qual consi-
derou uma atitude golpista. 

Professor Neivaldo tam-
bém defendeu a educação 
pública gratuita, de qualida-
de, com a valorização dos tra-
balhadores. Encerrando sua 
participação, ele numerou 
conquistas recentes do setor, 
como o aumento da verba 
para a merenda escolar.

2.882/15, que contém o Plano 
Estadual de Educação (PEE).

Outro ponto abordado 
pela secretária foi a necessi-
dade de aumentar o número 
de alunos em sala de aula, 
oferecendo uma educação 
de qualidade, inclusiva e 
que desperte o interesse das 
crianças e dos jovens. 

Macaé Evaristo também 
discorreu sobre as metas e 
diretrizes do PEE. Entre ou-
tros objetivos da proposta, 
ela destacou a construção da 
ideia de educação como di-
reito de todos, a redução da 
desigualdade, a valorização 
dos profissionais do setor, a 
defesa da autonomia da es-

Segundo Macaé Evaris-
to, a proposta inicial era de 
absorver 2,5 mil novos con-
cursados por mês, a partir do 
ano passado, totalizando, ao 
final de 2016, em torno de 15 
mil nomeados. Esse número, 
porém, foi sendo gradativa-
mente superado, já tendo 
chegado, até agora, a 20 mil, 
com uma média de 5 mil no-
meações por mês, este ano. 

Além do reforço no qua-
dro de pessoal da área, a se-
cretária destacou as discus-
sões promovidas pelo fórum 
como outra conquista do 
setor, classificando-as como 
instrumento de elaboração 
coletiva do Projeto de Lei (PL) 

O objetivo principal era dis-
cutir as propostas do gover-
no para o aprimoramento do 
ensino em Minas nos próxi-
mos 10 anos, mas o ponto 
alto do encontro regional de 
Araxá do fórum técnico Pla-
no Estadual de Educação, re-
alizado na última sexta-feira 
(1º), foi a confirmação, pela 
secretária Macaé Evaristo, 
da intenção do Executivo de 
alcançar a meta de 30 mil 
novas nomeações de pro-
fissionais da educação até 
o final deste ano. Se isso se 
confirmar, serão dobrados os 
números propostos quando 
do acordo firmado com a ca-
tegoria, em 2015.
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (4/4)

9 horas
• Fórum técnico Plano Estadual de Cultura (Montes Claros)
• Comissão de Saúde (Auditório) – ouvir a apresentação do relatório de 

informações do SUS. Requerimento: deputado Arlen Santiago
9h30

• Reunião de representação do fórum técnico 103 Anos do Ipsemg: Reor-
ganização e Valorização (Sala de Reuniões 1 da GPI)

14 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Divinópolis) – debater, com a presen-

ça de convidados, a atuação da Copasa. Requerimento: deputado Fabia-
no Tolentino

15 horas
• Lançamento oficial do Parlamento Jovem de Minas 2016 (Salão Nobre)
• Comissão de Saúde (Belo Horizonte) – visita ao Hospital Alberto Caval-

canti, para verificar as condições de infraestrutura e os equipamentos 
necessários à manutenção dos atendimentos da unidade. Requerimen-
to: deputados Ricardo Faria e Sargento Rodrigues

19 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem aos 50 anos do PMDB. Reque-

rimento: deputado João Alberto
20 horas

• Segunda Musical (Teatro) – duo de piano e violino, com os músicos 

Edson Queiroz e Valéria Gazire 

Terça-feira (5/4)
9 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da faculdade Pitágoras, de Belo  

Horizonte
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Escola Estadual Getúlio Vargas, de 

Belo Horizonte
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) 
11 horas

• Comissão de Esporte (Plenarinho II)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho II) – debater, com a presen-

ça de convidados, o aumento da violência no município de Itamarandiba 
e na região. Requerimento: deputado Wander Borges

14h15
• Comissões de Administração Pública e de Meio Ambiente (Plenarinho 

IV) – discutir e votar parecer sobre o PL 3.174/16 (1º turno), do governa-
dor, que ajusta as estruturas orgânicas básicas das entidades do Sisema 
ao modelo de organização administrativa do Estado 

TV Assembleia destaca atletas mineiros

Continuam abertas inscrições para o Teatro

TV ASSEMBLEIA

qual os atletas que partici-
param dos vídeos anteriores 
estarão reunidos.

sobre cadeira de rodas.
Em julho, será lançado 

um programa especial no 

quatro minutos de duração, 
com depoimentos dos atle-
tas. O objetivo é destacar as 
trajetórias de superação, a 
relação deles com o esporte 
que escolheram e o significa-
do do sonho olímpico. A cada 
sexta-feira, um vídeo novo 
será lançado durante o pro-
grama Assembleia Notícia e, 
ao longo da semana seguinte, 
reprisado na programação.

A participação de vários 
atletas já está confirmada. 
É o caso de Nicolas Olivei-
ra, especialista na prova de 
100 metros livre da natação. 
Também serão contemplados 
atletas dos Jogos Paralímpi-
cos 2016, como Davi Rodri-
gues Abreu, que joga rugby 

O Rio de Janeiro será a 
sede das Olimpíadas 2016, 
mas Minas Gerais não vai fi-
car de fora do evento. Além 
de abrigar jogos de futebol 
do evento, o Estado será re-
presentado por vários atletas 
nas quadras cariocas. Mui-
tos foram os mineiros que 
fizeram parte da história das 
Olimpíadas. Pensando nisso, 
a TV Assembleia vai incluir 
em sua programação, a par-
tir da próxima sexta-feira (8), 
inserções sobre atletas locais. 
Com o nome “Nossos Olímpi-
cos”, o projeto vai contar com 
entrevistas e imagens de ar-
quivos dos esportistas.

Os primeiros vídeos que 
vão ao ar terão, em média, 

A programação da TV prevê inserções sobre atletas olímpicos do Estado

Produção TV ALMG – 31/3/16

TEATRO

ção do projeto e importância 
do tema. 
O espaço – O Teatro da As-
sembleia dispõe de 142 lu-
gares, além de mais três 
espaços para cadeirantes. 
Equipamentos, aparelhagem 
de som e iluminação são de 
primeira qualidade e têm 
merecido elogios da parte de 
vários artistas que já se apre-
sentaram no local.

tório, vai verificar se o can-
didato cumpre as exigências 
documentais previstas no 
edital, bem como a adequa-
ção da proposta ao espaço 
do Teatro.

Na etapa de julgamento, 
uma comissão avaliadora fi-
cará responsável pela escolha 
dos projetos apresentados, 
que serão avaliados com base 
em critérios como apresenta-

espetáculos para o público 
infantil ou adulto, nas moda-
lidades de música, artes cê-
nicas e dança. As apresenta-
ções serão realizadas nos fins 
de semana (sexta, sábado e 
domingo), de abril a dezem-
bro deste ano.
Seleção – A seleção ocorrerá 
em duas etapas: habilitação 
e julgamento. A fase de ha-
bilitação, de caráter elimina-

As inscrições para a seleção 
de espetáculos artísticos que 
vão ocupar o Teatro da As-
sembleia durante o ano de 
2016 continuam abertas até 
a próxima quarta-feira (6). A 
participação é gratuita e as 
propostas devem ser enca-
minhadas pessoalmente, das 
9 às 17 horas, ou via correio, 
com aviso de recebimento.

A proposta é selecionar 
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TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – Zé da Guiomar
 0h30 Comissão de Segurança Pública 11/2 – Corridas e shows 

realizados sem autorização prévia na região da Praça do Papa, 
em Belo Horizonte

 4h Pensando em Minas – 180 anos de fundação da Assembleia 
Legislativa Provincial, com Kelly Eleutério e Claus Rodarte 

 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 1 
(Descubra o que é o orçamento público)

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 
Sala de Imprensa – Vazamentos ou apuração?

 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Publicidade infantil 
 9h Assembleia Notícia/Comissão de Saúde (ao vivo) – Apresentação 

de relatório de informações pelo gestor do SUS no Estado
 13h Geração – Vida leve com Leila Ferreira

 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 1 
(Descubra o que é o orçamento público)

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Minas é Muitas – São Tomé das Letras 
 15h Lançamento do Parlamento Jovem 2016 (ao vivo)
 17h30 Segunda Musical – Quarteto de Saxofones Catavento
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Sala de Imprensa – Vazamentos ou apuração?
 19h Assembleia Notícia/Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem 

aos 50 anos de fundação do PMDB
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Violência contra as mulheres 

• programação sujeita a alterações
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14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)

15 horas
• Comissão de Esporte (Salão Nobre) – debater, com a presença de convi-

dados, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Requerimento: de-
putado Anselmo José Domingos

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) 
• Comissão de Transporte (Auditório)

15h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)

16 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(Plenarinho II) – debater, com a presença de convidados, a atual política 
sobre drogas e as diversas abordagens no tratamento do usuário de ál-
cool e drogas. Requerimento: deputado Antônio Jorge

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV)

Quarta-feira (6/4)
9 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)
9h30

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do colégio Franciscano Regina Pacis, 
de Sete Lagoas

• Reunião preparatória do fórum técnico Plano Estadual de Educação (Sala 
de Reuniões 1 da GPI)

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – debater, com a presença 

de convidados, o programa de recuperação de nascentes e de revita-
lização de rios e córregos das cidades que tem concessão da Copasa. 
Requerimento: deputado Carlos Pimenta

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) 
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Reunião preparatória do fórum técnico Plano Estadual de Cultura (Sala 

de Reuniões 2 da GPI)
14h30

• Comissão de Trabalho (Teatro) 
• Comissão de Redação (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório)
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV)

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) 

16h30
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho I) – ouvir o arquiteto Mar-

celo Pinto Guimarães sobre as adaptações necessárias em casas onde 
habitam idosos para melhorar a vida e a segurança dessas pessoas. Re-
querimento: deputados Isauro Calais e Glaycon Franco e deputada Geisa 
Teixeira

17 horas
• Comissão de Trabalho (Raposos) – debater, com a presença de convida-

dos, as condições e as relações de trabalho dos servidores públicos da 
prefeitura do município. Requerimento: deputado Celinho do Sinttrocel 
(PCdoB)

19h30 
• Comissão de Assuntos Municipais (Belo Horizonte) – debater, com a 

presença de convidados, no Conjunto Residencial Dr. Waldemar Diniz 
Henriques, na Capital, a situação do conjunto. Requerimento: deputado 
Fred Costa

Quinta-feira (7/4)
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Escola Estadual Getúlio Vargas, de 
Belo Horizonte

9h30
• Comissão de Educação (Plenarinho IV)

10 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho I) – debater, com 

a presença de convidados, os programas governamentais da Secretaria 
de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Requerimento: de-
putados Fabiano Tolentino e Antônio Carlos Arantes

• Comissão de Esporte (Auditório) – debater, com a presença de convida-
dos, o PL 3.256/16, que propõe a criação de um cadastro de bicicletas no 
Estado. Requerimento: deputado Lafayette de Andrada

• Comissão de Defesa do Consumidor (Teatro) 
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Educação (Plenarinho I) – debater, com a presença de con-

vidados, os desdobramentos da exigência de padronização da carteira 
de identificação estudantil pela Lei 12.933, de 2013. Requerimento: de-
putado Paulo Lamac

• Manifestação do Sind-UTE (Espaço Democrático José Aparecido de Oli-
veira) – cessão de espaço

14h30
• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) 

15 horas
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV)

Sexta-feira (8/4)
9 horas

• Fórum técnico Plano Estadual de Educação (Paracatu)
12 horas

• Zás (Teatro) – espetáculo Rio da Lua, dirigido por Luis Hermidas

ACONTECE NA SEMANA (cont.)


