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Parlamento Jovem de Minas se
consolida como projeto de transformação

ano. Ele representou o pre-
sidente Adalclever Lopes 
(PMDB) na plenária e come-
morou a grande adesão dos 
estudantes e a priorização 
das propostas para a mobi-
lidade urbana. “No ano que 
vem, eles vão se aprofundar 
na temática da educação 
política e se capacitarão 
ainda mais como cidadãos”, 
prevê o parlamentar.

co, sem buscar resolver um 
problema específico. “Para 
mim, isso é uma evolução 
e aprofunda a dimensão 
conceitual do Parlamento 
Jovem, com um adensa-
mento da reflexão política”, 
ressaltou. 

O deputado Ulysses Go-
mes (PT), 1º-secretário da 
ALMG, também avalia que o 
PJ Minas se fortalece a cada 

do para aprender política 
na escola, como aprendem 
no Parlamento Jovem. Para 
eles, está claro que a edu-
cação é maior que os par-
tidos”, pontuou Karina Jun-
queira, da PUC Minas.
Evolução – Segundo a ge-
rente-geral da Escola do 
Legislativo, Ruth Schmitz, 
pela primeira vez o tema 
será mais amplo, filosófi-

A edição do PJ Minas deste 
ano ainda será avaliada, mas 
os participantes já miram o 
tema de 2017, que será a 
educação política. Em meio a 
discussões nacionais que en-
volvem, por exemplo, o pro-
jeto da “escola sem partido”, 
muitos aguardam uma edi-
ção polêmica e, consequen-
temente, rica.

“São estudantes pedin-

Educação política será o tema em 2017

vens pelo PJ Minas se traduziu 
também na participação nos 
cursos on-line – quatro cursos 
a distância foram obrigatórios 
para quem quisesse participar 
da plenária estadual.

Essa formação fez a dife-
rença, na visão de Karina Jun-
queira, da coordenação do pro-
jeto pela PUC Minas. “O docu-
mento final deste ano é um dos 
melhores. O texto mostra que 
eles se prepararam, estudaram 
e sabiam o que defendiam”, 
avaliou.

Henrique Lima, de 16 anos, 
de Uberlândia, sobressaiu-se 
na condução dos trabalhos no 
Plenário. Ele estudava em uma 
escola privada, mas se mudou 
para outra, pública, inscrita no 
PJ Minas, com o único objetivo 
de participar do projeto. Pedro 
Henrique também passou para 
o turno da noite para que pu-
desse acompanhar os trabalhos 
da câmara municipal. “O proje-
to me deu as respostas que eu 
esperava. Amadureci”, afirmou.
Formação – O interesse dos jo-

experiências como uma mos-
tra de maquetes com soluções 
para problemas de mobilidade 
e uma blitz educativa – com 
fotos de infrações de trânsito 
apresentadas aos infratores. “A 
metodologia do projeto inclui o 
diagnóstico local, e os partici-
pantes têm que ir para a rua e 
também analisar as leis do mu-
nicípio”, explicou.
Protagonismo – A formação e 
o empoderamento dos alunos, 
propiciados pelo PJ Minas, são 
outro destaque positivo. Pedro 

Uma edição que resultou em 
ações concretas nos municí-
pios, promoveu maior integra-
ção entre os participantes e 
fortaleceu a atuação regional. 
Um documento final de alta 
qualidade, que reflete o esforço 
de formação dos estudantes. 
Assim foi avaliado o Parlamen-
to Jovem de Minas (PJ Minas) 
2016, que teve a sua plenária 
estadual realizada na última 
sexta-feira (26), na Assembleia.

O projeto visa à formação 
política e cidadã de alunos dos 
ensinos médio e superior e é 
desenvolvido em parceria com 
a PUC Minas e com câmaras 
municipais. Nessa 13º edição, o 
PJ Minas teve a participação de 
43 municípios e discutiu a mo-
bilidade urbana.

O documento final apro-
vado na plenária trouxe 12 su-
gestões de ações dentro dessa 
temática. O trabalho começou 
no ano passado, com a esco-
lha do tema, e se desenvolveu 
ao longo de 2016, com etapas 
nos municípios e nos 12 polos 
regionais.

Para além da formação 
escolar dos estudantes, ações 
práticas foram tomadas nos 
municípios. Fernanda Freitas, 
da coordenação do projeto pela 
Escola do Legislativo, destacou 

Willian Dias

Propostas para a mobilidade urbana foram votadas e priorizadas pelos participantes na plenária final
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE

9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Ibirité) – debater, com a presença de 

convidados, a participação dos jovens na política. Requerimento: depu-
tado Cristiano Silveira

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Faculdade Batista de Minas Gerais, 
de Belo Horizonte

9h30
• Reunião preparatória para o fórum técnico Start-ups em Minas (Sala de 

Reuniões 1 da GPI)
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar parecer sobre o PL 

2.868/15 (2º turno), do deputado Ulysses Gomes, que institui a Semana 
Estadual das Juventudes

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão do Veto Parcial à Proposição de Lei 23.130 (Plenarinho IV) – 

eleger presidente e vice
14h30

• Comissão de Administração Pública (Auditório) – debater, com a presença 
de convidados, a falta de examinadores no Detran para a aplicação de 
exames de habilitação. Requerimento: deputado Cabo Júlio  

15 horas
• Comissão do Veto Total à Proposição de Lei 23.189 (Plenarinho IV) – ele-

ger presidente e vice
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Transporte (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres sobre 

o PL 3.447/16 (1º turno), da deputada Ione Pinheiro, que dispõe sobre 
a doação de trecho rodoviário ao município de Santa Luzia; e sobre o 
PL 3.521/16 (1º turno), do deputado João Magalhães, o qual autoriza o 
Executivo a doar trecho rodoviário ao município de Simonésia

15h10
• Comissão do Veto Parcial à Proposição de Lei 23.188 (Plenarinho IV) – 

eleger presidente e vice
15h20

• Comissão do Veto Parcial à Proposição de Lei 23.179 (Plenarinho IV) – 
eleger presidente e vice

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

I) – discutir e votar parecer sobre o PL 1.116/15 (1º turno), do deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre livros didáticos em formato aces-
sível para pessoas com deficiência visual

• Comissão do Veto Parcial à Proposição de Lei 23.177 (Plenarinho IV) – 
eleger presidente e vice

15h50
• Comissão do Veto Parcial à Proposição de Lei 23.129 (Plenarinho IV) – 

eleger presidente e vice
16 horas

• Comissão do Veto Parcial à Proposição de Lei 23.126 (Plenarinho IV) – 
eleger presidente e vice

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho II) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV) – discutir e votar pro-
posições da comissão

16h10
• Comissão do Veto Parcial à Proposição de Lei 23.125 (Plenarinho IV) – 

eleger presidente e vice
19 horas

• Reunião Especial (Plenário) – homenagem à Cohab. Requerimento: depu-
tados Durval Ângelo e Cristiano Silveira

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas) 
PEC 16/15

Da deputada Arlete Magalhães e outros. Assegura a presença de ao 
menos uma mulher na Mesa da ALMG. Votação em 1º turno

PL 1.832/15
Do deputado Lafayette de Andrada. Amplia o prazo para a execução 
da destinação dada a imóvel doado ao município de Palma. Votação 
em 1º turno

PL 2.834/15
Do deputado Deiró Marra. Autoriza o Executivo a doar trecho de rodo-
via ao município de Guimarânia. Votação em 1º turno

PL 3.040/15
Do deputado Agostinho Patrus Filho. Autoriza o Executivo a doar imó-
vel ao município de Braúnas.
Votação em 1º turno

 0h Memória e Poder – Jurista Carlos Velloso
 1h Segunda Musical – Marija Mihajlovic, Miriam Bastos e Robson 

Fonseca
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissões de Administração Pública e de Segurança Pública 

(22/6) – Providências para garantir os direitos dos servidores 
da segurança pública

 6h TV Escola: Mobilidade Urbana – Teleaula 2: Acesso à Cidade
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Reforma da Previdência
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Prevenção e combate a incêndios florestais 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Pensão alimentícia
 13h Horário Político
 13h10 Mundo Político 

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Reforma da Previdência
 19h Assembleia Notícia / Reunião Especial (ao vivo) – 

Homenagem à Cobah
 20h Geração – Parlamento Jovem 2016
 20h30 Horário Político
 20h40 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Jurista Carlos Velloso
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevista, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações
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