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de março, começarão as ofi-
cinas de formação e discus-
sões sobre o tema do ano, 
que culminam na elaboração 
de propostas nas plenárias 
municipais, nas quais serão 
priorizadas aquelas a serem 
discutidas e votadas nas ple-
nárias regionais, até agosto. 
Em seguida, as propostas 
serão encaminhadas pelos 
16 polos, para compor um 
documento a ser discutido e 
votado na plenária estadual, 
em setembro, na ALMG.

as câmaras municipais par-
ticipantes. “Isso é muito im-
portante, porque no interior 
a maioria das pessoas não 
está acostumada com a polí-
tica da Capital, e às vezes é só 
atuando em articulação com 
pessoas de fora da sua cidade 
que você consegue alcançar 
melhorias para o local onde 
vive”, diz.
Programação – As câmaras 
municipais participantes da 
edição 2018 estão em fase 
de mobilização local. A partir 

pou do PJ Minas pela primeira 
vez em 2010, e, desde então, 
milita em movimentos so-
ciais. “A gente passa a enten-
der melhor como funciona o 
Poder Legislativo, suas limita-
ções e potencialidades. E per-
cebemos principalmente que 
a sociedade civil precisa atuar 
e pressionar para que as pro-
postas caminhem”, afirma.

Pedro Cuco conheceu o 
PJ Minas no ano em que co-
meçou a interiorização do 
projeto. Em 2010, foram 12 

Ao lado de outras iniciativas 
que buscam maior envolvi-
mento dos cidadãos com o 
Poder Legislativo (tanto em 
âmbito estadual como mu-
nicipal), o PJ Minas contribui 
para a maior participação po-
pular nas discussões de inte-
resse de toda a sociedade.

Pedro Cuco, de Juiz de 
Fora (Zona da Mata), é um 
exemplo de como o projeto 
pode aumentar a participa-
ção cidadã. Hoje advogado e 
servidor público, ele partici-

Projeto estimula participação cidadã

Polo Zona da Mata 2 e Ca-
paraó, Sérgio Peres Dutra, a 
tendência é que as etapas re-
gionais cumpram o papel que 
antes era exclusivo da etapa 
estadual: o de permitir que 
jovens de diferentes realida-
des locais dialoguem, identi-
fiquem suas similaridades e 
diferenças e priorizem linhas 
de atuação.

tão importante”, afirma Fer-
nanda Freitas.

O novo formato, como 
explica a coordenadora, per-
mite que os polos regionais 
tenham cada vez mais auto-
nomia no estabelecimento 
de parcerias locais e na orga-
nização de eventos, debates, 
cursos e encontros.

Para o coordenador do 

Atualmente, participam 
do projeto 88 câmaras mu-
nicipais, distribuídas em 16 
polos. “O PJ Minas valoriza a 
formação política como ins-
trumento para fortalecer o 
Poder Legislativo, que precisa 
da participação dos cidadãos 
para se consolidar. Por isso, a 
parceria entre o Parlamento 
estadual e os municipais é 

Projeto de formação política 
de estudantes do ensino mé-
dio, o Parlamento Jovem de 
Minas (PJ Minas) chega à 15ª 
edição, em 2018. Ele é realiza-
do pela Assembleia Legislativa 
em parceria com câmaras mu-
nicipais. Neste ano, tem como 
temática a violência contra a 
mulher. Além de discutir os 
desafios para o enfrentamen-
to desse problema, os alunos 
também terão a oportunida-
de de conhecer melhor a polí-
tica e os instrumentos de par-
ticipação no Poder Legislativo.

“Parlamento Jovem com 
15 anos: é bonito o que isso 
simboliza”, diz Fernanda Frei-
tas, uma das coordenadoras 
estaduais do projeto. “Essa é 
a idade da transição na vida 
de um jovem e é o que o pro-
jeto também está vivendo”, 
acrescenta.

Nascido em 2004, o Par-
lamento Jovem era realizado 
apenas em Belo Horizonte. 
Em 2010, começou a ser leva-
do a outros municípios, e em 
2014 passou a ser organizado 
em polos regionais. A edição 
de 2018 é marcada pela maior 
autonomia desses polos.

Daniel Protzner / Arquivo ALMG

No Parlamento Jovem, os estudantes discutem e votam propostas sobre um tema de destaque na sociedade 

Parlamento Jovem chega à 15ª edição com 
mais autonomia para os polos regionais
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ACONTECE HOJE

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença 

de convidados, os índices de criminalidade nos Bairros Pilar e Olhos d´Á-
gua, em Belo Horizonte. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

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

– discutir e votar proposições da comissão
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Indicação de Evaldo Vilela para o cargo de presidente da 

Fapemig (Plenarinho I) –  eleger presidente e vice
14h30

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propo-
sições da comissão

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 
votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as 
quais o PL 1.476/15 (2º turno), do deputado Carlos Pimenta, que institui 
o Programa Paz na Escola

• Comissões de Administração Pública e de Minas e Energia (Plenarinho II)  
– debater, com a presença de convidados, o PL 3.676/16, que dispõe 
sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens. Requeri-
mento: deputados Tadeu Martins Leite e João Vítor Xavier

• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho III) – discutir e votar 
proposições da comissão

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e  

votar proposições da comissão
16 horas

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 
da comissão

• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE) – discutir e votar 
proposições da comissão

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 
–  elaborar o calendário das atividades relacionadas com a competência 
da comissão. Requerimento: deputado Duarte Bechir

 0h Memória e Poder – Cartunista e escritor Ziraldo
 1h Segunda Musical – Eládio Pérez-González e Berenice Menegale
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública (31/10) – Debate a 

insegurança a que estão sujeitos alunos e professores da EE Prof. 
Magalhães Drumond, Bairro Nova Cintra, em Belo Horizonte 

 4h15 Palestra – Inovação da Constituição Estadual de 1989 com 
Wilder Silva, José Alcione, Antônio Calhau e Bruno Amorim 

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Assembleia Debate – Porte de arma e desarmamento 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Brasil Eleitor 
 9h Compactos de Comissões 
 9h15 Assembleia ao Vivo / Comissões
 12h30 Via Justiça – Direito do consumidor 
 13h Mundo Político 

 13h30 Compactos de Comissões
 13h45 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia Debate – Porte de arma e desarmamento 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama (inédito) – Censo escolar 2017
 20h Comissão Extraordinária do Acerto de Contas entre Minas e 

a União (27/11) – Apreciação do Relatório Final 
 21h Memória e Poder – Cartunista e escritor Ziraldo
 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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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
PRE 49/17

Da Mesa da Assembleia. Altera a Resolução 5.176, de 1997, que con-
tém o Regimento Interno da Assembleia Legislativa, a fim de criar a 
Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher. Votação em 
2º turno (urgência)

PL 3.399/16
Do deputado Braulio Braz. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 

imóvel, por doação, ao município de Madre de Deus de Minas. Vota-
ção em 2º turno

PL 3.824/16
Dos deputados Dirceu Ribeiro e Durval Ângelo. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a fazer reverter imóvel ao município de Ubá. Discussão em 1º 
turno

TV ASSEMBLEIA


