
28 DE MARÇO DE 2017 – TERÇA-FEIRA – ANO 26 – Nº 5.031

Papel dos jovens na política é destaque
no lançamento do Parlamento Jovem 

dã de estudantes e estimula 
os jovens a participar da vida 
política de seus municípios.

O deputado Bosco (PTdoB) 
ressaltou que é preciso dar 
oportunidade de participa-
ção à juventude. Também 
estiveram presentes os de-
putados Rogério Correia (PT), 
André Quintão (PT), Leó Por-
tela (PRB), Gustavo Santana 
(PR) e Antonio Carlos Arantes 
(PSDB). 

Na opinião do 2º-vice-
-presidente da ALMG, deputa-
do Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), 
que presidiu a reunião, as 
falas dos participantes de-
monstram o encantamento 
da política pautada pela ética 
e cidadania. Ele fez a leitura 
do pronunciamento do pre-
sidente da ALMG, deputado 
Adalclever Lopes (PMDB), se-
gundo o qual o projeto abre 
espaço para a formação cida-

fatizou. Ela acrescentou que a 
iniciativa se apoia no diálogo e 
em processos coletivos de inte-
ração: “Envolve muitas respon-
sabilidades de diversos atores. 
É um projeto em rede”.

A coordenadora de Pro-
gramas e Projetos da Pró-
-Reitoria de Extensão da PUC 
Minas, Mônica Abranches, 
destacou a importância de 
dar voz aos jovens nas dis-
cussões.

A gerente-geral da Escola do 
Legislativo da ALMG, Ruth  
Schmitz, disse que o grande le-
gado do Parlamento Jovem de 
Minas é a noção de que a po-
lítica pode e deve ser feita de 
forma participativa. “O projeto 
não é da Assembleia ou da PUC. 
Ele pertence às 65 câmaras que 
estão participando conosco. Ele 
não acontece sem essas insti-
tuições, porque é na ponta que 
os processos se realizam”, en-

em três etapas, a municipal, 
a regional (nos polos) e a es-
tadual. Essa última fase se 
encerra com uma plenária na 
ALMG, no dia 31 de outubro, 
na qual será votado o docu-
mento final do evento. 

O Parlamento Jovem de 
Minas é voltado para a forma-
ção política de estudantes dos 
ensinos médio e superior.

(Noroeste); Taiobeiras (Nor-
te); Uberaba (Triângulo Minei-
ro); e Betim (Região Metropo-
litana de Belo Horizonte).

No total, 65 municípios 
participam do Parlamento Jo-
vem de Minas em 2017, por 
meio de suas câmaras muni-
cipais. Eles estão organizados 
em 12 polos regionais. 

As discussões ocorrem 

de Minas, Carandaí, Curvelo, 
Conceição do Mato Dentro, 
Ouro Preto e São Gonçalo do 
Rio Abaixo (Região Central); 
Rio Preto, Viçosa e Ponte No-
va (Zona da Mata); Andradas, 
Pouso Alegre, Itajubá, Madre 
de Deus de Minas, Maria da 
Fé, São Sebastião do Paraíso 
e Lavras (Sul); Bonfinópolis de 
Minas, Unaí e João Pinheiro 

A Assembleia Legislativa deu 
início ontem às atividades do 
Parlamento Jovem de Minas 
2017. O projeto, realizado 
pela Escola do Legislativo da 
ALMG em parceria com a PUC 
Minas e câmaras municipais, 
foi lançado em cerimônia no 
Salão Nobre. Nesta edição, a 
14ª desde a criação do Parla-
mento Jovem, o tema é “Edu-
cação política nas escolas”.

Na solenidade de ontem, 
os participantes destacaram 
o potencial transformador da 
educação e o papel dos jovens 
na política. “Educação não 
transforma o mundo. Educa-
ção muda as pessoas. Pessoas 
transformam o mundo”, afir-
mou o presidente da Câmara 
Municipal de Capelinha (Vale 
do Jequitinhonha), vereador 
Gedalvo Fernandes, citando 
uma frase célebre do educa-
dor Paulo Freire. “Neste mo-
mento pelo qual passa a polí-
tica nacional, é relevante abrir 
espaço para a participação 
da juventude”, acrescentou o 
presidente da Câmara Munici-
pal de Ouro Fino (Sul), verea-
dor Antônio Carlos Franceli. 

Também estiveram pre-
sentes representantes das 
Câmaras Municipais de Pará 

Projeto tem caráter participativo

Willian Dias

Solenidade no Salão Nobre da ALMG abriu as atividades do Parlamento Jovem de Minas 2017
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9h30

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

9h45
•  Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – eleger presidente e vice

10 horas
•  Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
•  Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II) – 

discutir e votar proposições da comissão
•  Manifestação CUT/Sind-UTE (Espaço Democrático José Aparecido de Oli-

veira) - cessão de espaço
14 horas

•  Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

•  Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 
votar o PL 278/15 (1º turno), do ex-deputado Paulo Lamac, que altera a 
Lei 15.476, de 2005, a qual determina a inclusão de conteúdos referentes 
à cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental e médio

•  Comissão de Desenvolvimento Econômico (Auditório) – discutir e votar 

proposições que dispensam Plenário
•  Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho I) – eleger o vi-

ce-presidente
14h45

•  Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Plenarinho I) – discutir e vo-
tar proposições da comissão

15 horas
•  Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 

discutir e votar proposições que dispensam Plenário
15h45

•  Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – eleger o vice-presidente
16 horas

•  Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório) – discutir e votar 
proposições que dispensam Plenário

•  Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho 
I) – discutir e votar o PL 1.145/15 (1º turno), do deputado Isauro Calais, 
que institui o Programa Bem-Estar para Todos

•  Reunião da Mesa com Líderes e Colégio de Presidentes de Comissão 
(Salão Nobre) - exposição das diretrizes e prioridades estratégicas para 
o biênio 2017-2018

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 23.330

Do governador. Proposição de lei acrescenta o § 4º ao art. 15 da Lei 
14.868, de 2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias 
Público-Privadas. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.331
Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo ao art. 6º da 
Lei 14.130, de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e 
pânico no Estado. Votação em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.394
Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo único ao art. 64 
da Lei 14.310, de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina 
dos Militares do Estado. Votação em turno único (faixa constitucional)

 

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.402
Do governador. Proposição de lei autoriza o Poder Executivo a permu-
tar o imóvel que especifica. Votação em turno único (faixa constitu-
cional)

PL 1.628/15
Do deputado Duarte Bechir. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
a São Sebastião da Bela Vista. Votação em 2º turno

PL 2.962/15
Do deputado Douglas Melo. Obriga o fornecedor a disponibilizar ao 
consumidor o acesso a informações sobre empreendimentos imobiliá-
rios. Votação em 1º turno

PL 13/15
Do deputado Doutor Wilson Batista. Proíbe os médicos dos hospitais 
da rede pública do Estado ou que recebam recursos públicos de recu-
sar atendimento a pacientes do SUS. Discussão em 2º turno

 0h Memória e Poder – Jurista Lúcia Massara 
 1h Segunda Musical – Duo Arep de piano e Duo de violões 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Participação Popular (29/11) – A promoção da 

cidadania para a população em situação de rua
 4h45 Palestra – O município e os novos direitos de inclusão e proteção 

social, com Patrus Ananias 
 6h TV Escola – História Política de MG – Teleaula 17: Quadro político 

de 1934: reflexões sobre o fascismo e o nazismo no Brasil
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Assembleia Debate – Reforma trabalhista
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Saúde do idoso
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Justiça Restaurativa 2017
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – História Política de MG – Teleaula 17: Quadro político 

de 1934: reflexões sobre o fascismo e o nazismo no Brasil
 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 trabalhista
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Saúde do idoso
 20h Comissão de Constituição e Justiça (reprise) – Eleição de 

presidente e vice-presidente 
 20h30 Propaganda Partidária
 20h40 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Jurista Lúcia Massara 
 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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