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BH sedia último encontro regional
sobre o Plano Estadual de Educação 

A Assembleia promove ama-
nhã, a partir das 9 horas, 
em Belo Horizonte, o último 
encontro regional do fórum 
técnico Plano Estadual de 
Educação. O processo de in-
teriorização do evento, iniciado 
em fevereiro, foi organizado 
para envolver a sociedade no 
aprimoramento da proposta do 
governo para o setor, contida 
no Projeto de Lei (PL) 2.882/15, 
que tramita na ALMG.

As sugestões de cada 
região serão discutidas na 
etapa final do fórum, que se-
rá realizada de 15 a 17 de ju-
nho, na sede do Parlamento 
mineiro. Também serão elei-
tos integrantes da comissão 
de representação que será 
responsável por acompa-
nhar os desdobramentos do 
evento. Confira outros des-
taques da semana.

Hoje (23) – No Auditório da 
Assembleia, às 9 horas, esta-
rá em pauta, na Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, o impacto 
da Lei Brasileira de Inclusão 
(Lei 13.146, de 2015) nas As-
sociações de Pais e Amigos 
de Excepcionais (Apaes). 

No Plenário, a Associação 
Médica de Minas Gerais será 
homenageada pelos seus 70 
anos, às 20 horas.

Amanhã (24) – O Colégio Esta-
dual Central recebe o encon-
tro regional da Capital sobre o 
Plano Estadual de Educação. 
Na oportunidade, também se-
rão eleitos os representantes 
da RMBH na etapa final. No 
mesmo horário, no Plenari-
nho I, a Comissão de Seguran-
ça Pública debate o aumento 
da violência em Betim, bem 
como a integração dos órgãos 
de defesa social. 

No Teatro, às 14 horas, a 
Comissão de Saúde se reúne 
para discutir a produção de 

medicamentos antimicrobia-
nos. A ex-deputada Maria Te-
reza Lara é esperada às 14h30, 
no Plenarinho, onde será ava-
liada a indicação de seu nome 
para o cargo de presidente da 
Fundação Educacional Caio 
Martins (Fucam). 

Duas homenagens a mi-
litares estão marcadas para o 
período da tarde. No Auditó-
rio, às 15 horas, a Comissão 
de Segurança Pública entrega 
diplomas de voto de congra-
tulações a bombeiros que 
trabalharam no combate a 

um incêndio na Prefeitura de 
Santa Luzia, em 2015. Às 16 
horas, no mesmo local, é a vez 
de policiais que atuaram em 
operação realizada no muni-
cípio de Itacambira que resul-
tou na apreensão de armas de 
fogo e veículos receberem os 
votos de congratulações.

Encerrando as atividades 
do dia, às 16h15, as Comis-
sões de Participação Popular 
e Extraordinária das Mulhe-
res abordam, no Plenarinho 
IV, o projeto Movimento Ma-
mamiga pela Vida. 

Comissão discute situação de hospitais
Duas audiências públicas e 
uma visita técnica serão rea-
lizadas na quarta-feira (25). 
No Teatro, às 9h30, supostas 
irregularidades no pagamen-
to de diária aos militares es-
calados para o policiamento 
de Carnaval de 2016 nas ci-
dades históricas do Estado 
serão tema de reunião da 

Comissão de Administração 
Pública. A partir das 15 ho-
ras, a Comissão de Seguran-
ça Pública visita as Centrais 
de Flagrantes I e II, em Belo 
Horizonte. O objetivo é ave-
riguar as condições de fun-
cionamento das unidades, 
que enfrentariam problemas 
como superlotação.

No mesmo horário, a 
Comissão de Saúde debate 
o andamento das obras de 
construção dos hospitais re-
gionais no Estado, assim co-
mo as demandas e as dificul-
dades dos hospitais federais 
em Minas. São quatro os hos-
pitais ligados a universidades 
federais no Estado. Como de-

pendem de repasses do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) ou 
outras verbas da União para 
se manter, muitos estão com 
as finanças comprometidas. 

Em virtude do feriado 
de Corpus Christi, não have-
rá atividades na Assembleia 
na quinta (26) e na sexta- 
-feira (27).  

A etapa final do fórum também será realizada em Belo Horizonte, entre 15 e 17 de junho 

Sarah Torres – 26/2/15
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O pioneirismo mineiro na aber-
tura de um processo seletivo 
para avaliadores que vão par-
ticipar do monitoramento dos 
planos de educação dos muni-
cípios foi um dos aspectos des-
tacados em Teófilo Otoni (Vale 
do Mucuri), no penúltimo en-
contro regional do fórum técni-
co Plano Estadual de Educação. 
Durante o encontro, realizado 
na última sexta-feira (20), mui-
tos participantes apresenta-
ram suas preocupações sobre 
o governo interino de Michel 
Temer e os possíveis impac-
tos da nova gestão no setor.

O representante do Fó-
rum Estadual de Educação, 
Brandali Alves da Silva, sa-

lientou que as administrações 
municipais não precisarão 
gastar com consultorias, ten-
do em vista que as equipes 
formadas a partir da seleção 
dos avaliadores vão capacitar 
profissionais das prefeituras, 
gratuitamente, para traba-
lhar com os planos.

A diretora educacional 
da Superintendência Regio-
nal de Ensino de Teófilo Oto-
ni, Maria Helena Costa Salim, 
classificou o encontro como 
um momento histórico. “Fo-
ram muitos jatos-d’água e 
bombas de ar lacrimogênio 
para alcançarmos o estágio 
em que nossa educação se 
encontra hoje, e ainda não 

estamos no nível que nossos 
alunos merecem. Vamos nos 
envolver e continuar lutan-
do”, disse. Na sua opinião, a 
gestão de Temer representa 
uma ameaça para o desenvol-
vimento do setor, com a dimi-
nuição do acesso ao ensino a 
partir do fim de programas 
como o Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies). “Se 
ficarmos calados, não sobra 
nada da educação”, afirmou.

“Nenhum retrocesso, prin-
cipalmente na educação, pode 
ser aceito”, declarou a pro-
motora Daniela Campos. O 
público presente mostrou-se 
principalmente preocupado 
com a inclusão educacional 

de grupos como negros, in-
dígenas e populações caren-
tes. “Não temos que tratar 
as pessoas de maneira igual. 
Precisamos dar mais a quem 
tem menos. Que os Vales do 
Mucuri e do Jequitinhonha 
sejam, de uma vez por todas, 
tratados com o respeito que 
merecem”, ressaltou o depu-
tado Doutor Jean Freire (PT).

O deputado Rogério Cor-
reia (PT) alertou para o risco de 
redução de recursos públicos 
para a educação no novo go-
verno. “Precisamos cuidar para 
que retrocessos nacionais não 
atrapalhem nossos avanços”, 
disse. O parlamentar também 
enumerou o que definiu co-
mo conquistas do setor na 
administração do governador 
Fernando Pimentel, como a 
implementação do piso salarial 
nacional, a nomeação de mais 
de 25 mil concursados, a me-
lhoria da estrutura física de ins-
tituições de ensino e avanços 
na gestão democrática, com a 
eleição de diretores escolares.
Plano municipal – Teófilo 
Otoni já possui um plano mu-
nicipal de educação, aprovado 
em outubro de 2014 e válido 
até 2024. O documento foi 
elaborado a partir da lógica da 
“qualidade da educação social-
mente referenciada”, baseada 
nos eixos de universalização 
do acesso à escola, financia-
mento, valorização dos traba-
lhadores do ensino e melhoria 
da qualidade das escolas.

Grupos de trabalho apresentam sugestões
Os participantes do fórum 
em Teófilo Otoni se reuni-
ram em grupos temáticos 
para avaliar as propostas do 
Plano Estadual de Educação. 
Foram feitas muitas obser-
vações, sugestões de melho-
rias e novas propostas para 
serem debatidas durante a 
construção da lei na ALMG.

Um dos grupos, por 
exemplo, sugeriu a imple-

mentação de mecanismos 
de participação da comuni-
dade escolar na elaboração 
dos orçamentos educacio-
nais, com o objetivo de for-
mar uma cultura de gestão 
participativa e transparente. 

Outra proposta foi a 
de que sejam ministradas 
palestras e workshops pa-
ra alunos do ensino mé-
dio, a fim de orientá-los 

na escolha da carreira pro-
fissional e na preparação 
para o trabalho.

Em relação à educação 
superior, uma das deman-
das foi o estímulo à apro-
priação dos resultados do 
Sistema Nacional de Ava-
liação do Ensino Supe-
rior (Sinaes) pelos corpos 
docentes e discentes das 
universidades. 

A criação e o financia-
mento de programas de 
pós-graduação lato e stricto 
sensu voltados para a for-
mação de profissionais da 
educação básica foram mais 
duas sugestões aprovadas. 

Antes do encerramento 
do encontro, foram eleitos 
os representantes da região 
na etapa final do evento, em 
junho, na ALMG.

 Willian Dias 

 A proposta de acompanhamento dos planos municipais foi abordada no encontro regional em Teófilo Otoni

Planejamento educacional dos municípios 
será monitorado pelo governo
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Portal da ALMG oferece conteúdo
especial sobre a reforma administrativa

Para auxiliar na compreen-
são e no acompanhamento 
das proposições que tratam 

da reforma administrativa, 
encaminhadas pelo gover-
nador à Assembleia, a As-

sessoria de Imprensa do Le-
gislativo elaborou um con-
teúdo especial, destacando 
algumas dessas proposi-
ções. O material está dispo-
nível no Portal da ALMG, na 
seção Sala de Imprensa, em 
Proposições de Repercussão.

A reforma administrati-
va é composta por 18 proje-
tos de lei (PLs), um projeto 
de lei complementar (PLC) 
e uma proposta de emenda 
à Constituição (PEC). Fo-
ram detalhados os seguin-
tes projetos: PL 3.503/16, 
que traz a nova estrutura 
da administração estadual; 
PL 3.515/16, o qual altera 
as funções da Codemig para 
que se torne o órgão con-
dutor do desenvolvimento 

econômico em Minas; e PL 
3.517/16, que traz as extin-
ções de cargos na adminis-
tração pública.

Na página de cada um 
desses projetos, está dispo-
nibilizada uma explicação do 
seu conteúdo, sendo possí-
vel acompanhar a sua tra-
mitação na ALMG e as mo-
dificações que forem sendo 
sugeridas e/ou aprovadas. 
Também é possível tirar dú-
vidas sobre prazos e quóruns 
de discussão e votação.

Por fim, cabe destacar 
que, nas páginas dos PLs 
3.515/16 e 3.517/16, estão 
também links e algumas ex-
plicações sobre as outras 
proposições que compõem a 
reforma administrativa.

ESCOLA DO LEGISLATIVO

Seminários abordam formação de 
agentes públicos e as eleições de 2016

Estão abertas, até o dia 14 
de junho, as inscrições para 
o seminário virtual Escolas 
de Governo: Compartilhando 
Experiências, que será reali-
zado de 30 de maio a 24 de 
junho, na plataforma de ensi-
no a distância da Assembleia. 
O curso é dirigido a todas as 
escolas de governo do País e 
a servidores que trabalham 
com a capacitação e forma-
ção de agentes públicos.

Educação a distância, abor-
dagens pedagógicas, pós-gra-
duação, formação de agentes 
educacionais para atividades 
virtuais, gestão por competên-
cia e do conhecimento nas 
escolas de governo serão 
alguns dos temas discutidos. 
De acordo com o coordena-
dor do seminário, Guilherme 
Wagner Ribeiro, professor da 
Escola do Legislativo, são ob-
jetivos da atividade aumentar 
a interação entre essas insti-
tuições e a qualificação de 
seus servidores.

O curso é uma iniciati-
va que envolve a Rede de 
Escolas de Formação de 
Agentes Públicos de Minas 
Gerais (Reap/MG). Ele está 
estruturado em um período 
de ambientação, seguido 
por três módulos, cada um 
composto por três painéis 
temáticos. 

As inscrições devem ser 
feitas diretamente na plata-
forma de ensino a distância 
da ALMG. Os pedidos serão 
analisados considerando-se o 
público para o qual a ativida-
de é dirigida.
Eleições – Serão abertas ama-
nhã (24) as inscrições para o 
seminário virtual Eleições 
2016: Uma Abordagem Jurí-
dica, que vai apresentar as 
principais regras incidentes 
sobre as eleições municipais 
de 2016, as minirreformas 
eleitorais e suas implicações 
para a conduta dos partidos 
e candidatos. As inscrições, 
que também devem ser fei-

tas pela plataforma de ensi-
no a distânica, seguem até 7 
de junho. 

O seminário será reali-
zado de 31 de maio a 19 de 
julho e está organizado em 
seis módulos, compostos por 
vídeos, textos complemen-
tares, legislação pertinente 
e fóruns de discussão. Serão 

oferecidas 130 vagas para 
candidatos às eleições de 
2016 e outros interessados. 
O responsável pelo curso é o 
consultor da Assembleia Wla-
dimir Rodrigues Dias, doutor 
em Direito Público pela PUC 
Minas e mestre em Adminis-
tração Pública pela Fundação 
João Pinheiro.

Acompanhamento da proposição pode ser feito pelo Portal da ALMG

Ricardo Barbosa

Ambos os seminários serão oferecidos pela Escola do Legislativo
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Segunda-feira (23/5)

9 horas
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Auditório) 

– debater, com a presença de convidados, o impacto da Lei Brasileira de 
Inclusão nas Apaes. Requerimento: deputados Duarte Bechir e Bonifácio 
Mourão e deputada Ione Pinheiro

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem aos 70 anos da Associação Mé-

dica do Estado. Requerimento: deputado Arlen Santiago
• Segunda Musical (Teatro) – apresentação dos músicos Artur Miranda Azzi 

(violão) e Johnson Gouvêa (piano)

Terça-feira (24/5)

9 horas
• Fórum técnico Plano Estadual de Educação (Belo Horizonte)
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – debater, com a presença 

de convidados, a violência no município de Betim, bem como a integra-
ção dos órgãos de defesa social. Requerimento: deputado Ivair Nogueira 
e deputada Ione Pinheiro

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) 

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Saúde (Teatro) – debater, com a presença de convidados, a 

produção de medicamentos antimicrobianos. Requerimento: deputado 
Doutor Jean Freire

14h30
• Comissão de Indicação para o Cargo de Presidente da Fucam (Plenarinho 

I) – proceder à arguição da indicada
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)

15 horas
• Comissão de Segurança Pública (Auditório) – proceder à entrega de 

diplomas de voto de congratulações aos bombeiros que atuaram no 
combate a um incêndio na Prefeitura de Santa Luzia. Requerimento: 
deputado Cabo Júlio

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

16 horas
• Comissão de Segurança Pública (Auditório) – proceder à entrega de 

diplomas de voto de congratulações aos policiais militares que atu-
aram em operação realizada em abril no município de Itacambira. 

Requerimento: deputado Duarte Bechir e outros
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho III) 
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(Plenarinho II) 
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV)

16h15
• Comissões de Participação Popular e Extraordinária das Mulheres (Plena-

rinho IV) – debater, com a presença de convidados, o projeto Movimento Ma-
mamiga pela Vida. Requerimento: deputadas Rosângela Reis e Marília Campos

Quarta-feira (25/5)

9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório)
• Visitas Orientadas (ALMG) – participantes do Parlamento Jovem de Minas 

da Câmara Municipal de Nova Serrana
9h30

• Comissões de Administração Pública (Teatro) – debater, com a presença 
de convidados, supostas irregularidades no pagamento de diária aos mi-
litares escalados para o policiamento de Carnaval nas cidades históricas 
do Estado. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III)

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

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Trabalho (Teatro) 
• Comissão de Redação (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Administração Pública (Belo Horizonte) – visita às Centrais 

de Flagrantes I e II, para verificar as condições de funcionamento das 
unidades. Requerimento: deputado Cabo Júlio

• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – debater, com a presença de convi-
dados, o andamento das obras de construção dos hospitais regionais no 
Estado e as demandas dos hospitais federais em Minas. Requerimento: 
deputados Carlos Pimenta e Arlen Santiago

• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório)
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III)
16h30

• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) 

 0h Zás – Cantoras Milena Torres e Sílvia Gommes
 0h30 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 19/5
 1h Comissão de Agropecuária (30/3) – Situação do Cadastro do 

Ambiente Rural 
 4h Palestra –  Direitos da mulher e direitos humanos, com Marlise 

Matos
 6h TV Escola: História Política de MG – Teleaula 21 (Os anos 

60: Guerra Fria, Parlamentarismo e Golpe Militar) 
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Sala de Imprensa (Intolerância política) 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Políticas de alternativas penais
 9h Assembleia Notícia / Comissão de Defesa dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência: Lei Brasileira de Inclusão – 
Apaes (ao vivo)

 13h Geração – Banda Cartoon

 13h30 TV Escola: História Política de MG – Teleaula 21 (Os anos 
60: Guerra Fria, Parlamentarismo e Golpe Militar) 

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissões de Participação Popular e de Educação (10/5) 

– Obrigação de matrícula no ensino infantil 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Sala de Imprensa (Intolerância política) 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Segunda Musical – Trio de Sopro Dzencana
 20h Reunião Especial – Homenagem à Associação Médica do 

Estado de Minas Gerais pelos 70 anos de fundação (ao vivo)
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e 

notas sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Economia dos municípios mineiros

* programação sujeita a alterações 


