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Comitê de representação do Fórum 
Estadual de Educação é instalado

O comitê será dividido em 
seis grupos, cada um res-
ponsável por um conjunto 
de metas. Após essa fase, 
questões poderão ser desta-
cadas e submetidas à análise 
dos membros do comitê. A 
parte normativa do PEE tam-
bém será avaliada por todos 
os participantes.

Suely Rodarte, coorde-
nadora do Fórum Estadual 
de Educação e diretora da 
União Nacional dos Dirigen-

tes Municipais de Educação 
(Undime), será a coordena-
dora do comitê de represen-
tação. Já a relatoria será de 
Tiago de Souza Lima Gomes, 
da Secretaria de Estado de 
Educação.
Fórum técnico – A votação 
das propostas do Fórum Téc-
nico no Plenário foi precedi-
da de 18 reuniões prepara-
tórias, que começaram em 
2015, dois debates públicos 
e 12 encontros regionais. A 

ALMG realizou também con-
sulta pública em seu portal, 
para ampliar a participação 
da sociedade.

Nas discussões, os te-
mas transversais, que englo-
bam educação prisional ou 
no campo, além de questões 
de gênero e sexualidade, ge-
raram debates. Outro tema 
aprofundado e que resultou 
em um número expressivo 
de propostas foi o financia-
mento educacional.

Trabalho será feito em grupos

estados e municípios. Cris-
tiane também destacou 
que a análise seria feita, 
em princípio, pela própria 
equipe técnica da ALMG, 
mas a Casa decidiu manter 
o caráter democrático da 
discussão.

mento da futura lei.
Outro problema é o al-

cance dos dispositivos da 
PEE, se para todo o territó-
rio estadual ou apenas para 
a rede estadual, o que po-
de interferir na divisão de 
competências entre União, 

à técnica legislativa e atua-
lizar dispositivos, já que o 
Plano Nacional de Educa-
ção, que orienta o PEE, é de 
2014. Há ainda estratégias 
similares em diferentes 
metas do plano estadual, o 
que dificultaria o monitora-

A Assembleia instalou on-
tem o Comitê de Repre-
sentação do Fórum Técnico 
Plano Estadual de Educa-
ção. Ele é composto de 27 
entidades que integram o 
Fórum Estadual de Educa-
ção e de instituições convi-
dadas.

Os participantes terão 
a tarefa de analisar o docu-
mento final do fórum téc-
nico e propor encaminha-
mentos para as 21 metas e 
348 estratégias aprovadas 
no evento, em junho, no 
Plenário. O trabalho será 
consolidado num Relató-
rio de Evento Institucio-
nal, que receberá parecer 
da Comissão de Educação,  
Ciência e Tecnologia.

O presidente da comis-
são, deputado Paulo Lamac 
(Rede), participou da insta-
lação e lembrou que o rela-
tório será um subsídio para 
o parecer ao Projeto de Lei 
(PL) 2.882/15, do governa-
dor, que tramita na ALMG e 
contém o Plano Estadual de 
Educação (PEE).

O PL define diretrizes, 
objetivos, metas e estra-
tégias para a educação 
em Minas na próxima dé-
cada. A expectativa é que 
a comissão de educação 
apresente um substitutivo 
(novo texto) à proposição, 
a partir das sugestões da 
sociedade.

Sobre o comitê, Cris-
tiane Marçal Martins, da 
área de educação da Con-
sultoria Temática da ALMG, 
ressaltou que se trata da 
análise do que é próprio de 
um plano estadual e o que 
deve ter outros encaminha-
mentos. 

É preciso também, se-
gundo ela, adequar o texto 

Sarah Torres

Representantes de entidades que participaram do fórum técnico compareceram à reunião ontem
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9 horas

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

9h30
● Reunião preparatória para Fórum Técnico Startups em Minas – A constru-

ção de uma nova política pública (Sala de Reuniões da GPI/ET)
10 horas 

● Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório) - discutir e 
votar proposições que dispensam Plenário

11 horas
● Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Plenarinho II) - discutir e votar 

proposições que dispensam Plenário
14 horas

● Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

● Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) - discutir e votar pro-
posições da comissão

15 horas
● Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Auditório) – dis-

cutir e votar parecer sobre o PL 3.447/16, que trata de doação de trecho 

da Rodovia AMG-145 ao município de Santa Luzia; e o PL 3.521/16, que 
trata da desafetação de trecho de rodovia e autoriza o Executivo a doá-lo 
ao município de Simonésia

● Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) - discutir e vo-
tar proposições que dispensam Plenário

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

I) – discutir e votar parecer sobre o PL 1.116/ 15, que trata dos livros téc-
nicos e didáticos de nível fundamental, médio e superior de ensino em 
formato de texto digital acessível para as pessoas com deficiência visual

16 horas 
● Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV) – discutir e votar pro-

posições da comissão
● Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas (Ple-

narinho II) - discutir e votar proposições que dispensam Plenário
19h30

● Palestra Dependências Químicas – Alcoolismo e Tabaco, com Júlio Cé-
sar Vieira (Teatro) – evento gratuito da Área de Saúde e Assistência da 
ALMG, em parceria com a Faculdade Ipemed de Ciências Médicas, volta-
do para servidores, familiares e público geral

ORDEM DO DIA
PEC 16/16

Da deputada Arlete Magalhães e outros. Assegura ao menos uma vaga 
para cada sexo entre os cargos da Mesa da ALMG. A PEC dá nova reda-
ção ao parágrafo 1º do artigo 60 da Constituição do Estado, que prevê 
a proporcionalidade de partidos políticos e blocos parlamentares na 
constituição da Mesa e das comissões da ALMG. Votação em 1º turno

Veto parcial à Proposição de Lei 23.125
Do governador. A proposição trata da reforma administrativa do Execu-
tivo, estabelecendo a estrutura orgânica da administração pública do 
Executivo. Discussão em turno único

Veto Total à Proposição de Lei 23.126
Do governador. A proposição trata da quitação de débito referente à 
obrigação de reposição florestal relativa a ano anterior a 2013, prevista 
na Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002. Discussão em turno único

Veto Total à Proposição de Lei 23.129
Do governador. A proposição dispõe sobre o registro de pessoas físicas 
e jurídicas que atuam no comércio, na intermediação, na fundição e 
na purificação de joias usadas, ouro e metais nobres. Discussão em 
turno único

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.130
Do governador. Proposição de lei acrescenta artigo à Lei 14.130, de 
2001, que trata da prevenção contra incêndio e pânico, para tornar 
obrigatório o atendimento de saúde em locais onde ocorram eventos 
públicos. Também prevê regulamento para disciplinar e detalhar a 
oferta do serviço, deixando claro que compete aos organizadores do 
evento providenciar esse atendimento como parte da programação. 
Discussão em turno único

Veto Total à Proposição de Lei 23.177
Do governador. A proposição modifica o Código de Ética dos Militares 
do Estado, para alterar dispositivo relacionado às transgressões disci-
plinares de natureza grave e inserir menção a cancelamento de regis-
tros disciplinares. Também exclui do texto a parte que tipifica como 
transgressão grave a conduta do militar que se referir de modo depre-
ciativo a ato da administração pública. Discussão em turno único

Veto Total à Proposição de Lei 23.179
Do governador. A proposição dispõe sobre o plano de evacuação em 
caso de acidentes nas obras públicas do Estado. O texto determina 
que a aprovação e a execução de projeto de obra pública de médio 
ou grande porte de todos os Poderes do Estado ficam condicionadas à 
aprovação, pelo Corpo de Bombeiros, de um plano de evacuação em 
caso de acidente. Discussão em turno único

Veto Total à Proposição de Lei 23.188
Do governador. A proposição estabelece a concessão de desconto no 
pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa para apoio a 
hospitais filantrópicos, hospitais de ensino e entidades beneficentes 
sem fins lucrativos de assistência à saúde. Discussão em turno único

Veto Total à Proposição de Lei 23.189
Do governador. A proposição determina que o poder público mante-
nha um banco de dados com informações relativas às armas de fogo 
e munições apreendidas no Estado, colhidas no momento da lavratu-
ra do auto de apreensão. Também prevê que os dados consolidados 
devem ser enviados ao Ministério Público Estadual semestralmente. 
Discussão em turno único

 0h Memória e Poder – Escritor Benito Barreto
 1h Segunda Musical – Artur Andrés e Regina Amaral
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Assuntos Municipais (13/7) – Situação da MG-030
	 3h40	 #Confirma	
 4h10 Palestra – Gestão de processos, de competências e de 

desempenho na administração pública, com Cláudio Medeiros 
 6h TV Escola: Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 2: 

Direitos das Crianças e dos adolescentes
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Conflitos em ocupações urbanas
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – O sono das crianças 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Cartórios e a Convenção de Haia
 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 – Conflitos em ocupações urbanas
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – O sono das crianças 
 20h Geração – Banda Tempo Plástico 
 20h30 Horário Político
 20h40 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Escritor Benito Barreto
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

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

• programação sujeita a alterações
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