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Daniel Protzner

Estudantes priorizam e votam propostas durante a plenária estadual do Parlamento Jovem de Minas 

Definida programação da etapa estadual 
do Parlamento Jovem de Minas 2018

pe técnica da Assembleia e 
entregue à Comissão de Par-
ticipação Popular.

A partir daí, os parla-
mentares podem encami-
nhar as sugestões como 
projetos de lei ou em outros 
formatos, após negociações 
com os outros Poderes. Du-
rante a etapa estadual, tam-
bém serão discutidos temas 
propostos para a próxima 
edição do PJ Minas.

de cidades no trabalho. 
Documento final – No último 
dia de encontro estadual, 
as propostas serão votadas 
e priorizadas. Isso se dará 
depois da discussão e con-
solidação das diferentes 
propostas de cada polo em 
documentos discutidos em 
grupos de trabalho. O docu-
mento final, produzido com 
a votação do último dia, 
será consolidado pela equi-

gam à plenária estadual.
Essa organização permi-

tiu a ampliação do projeto, 
que nasceu em 2004, apenas 
em Belo Horizonte. A partir 
de 2010, o PJ Minas come-
çou a ser levado a outros 
municípios, e a organização 
em polos regionais teve iní-
cio em 2014. Em 2018, esses 
polos ganharam mais auto-
nomia e, assim, foi possível 
envolver um número maior 

Foi divulgada a programação 
completa da etapa estadual 
do Parlamento Jovem de 
Minas em 2018. Nesta 15ª 
edição do projeto, que é rea- 
lizado pela Assembleia em 
parceria com câmaras mu-
nicipais, o tema “Violência 
contra a mulher” mobilizou 
estudantes de 81 municípios, 
que se reuniram em 16 polos 
regionais para discutir pro-
postas de enfrentamento do 
problema.

Agora, entre os dias 19 
e 21 de setembro, represen-
tantes de todos os polos vão 
se reunir na ALMG para de-
bater essas propostas e votar 
nas ações que, na opinião de-
les, deverão ser priorizadas.

Ao longo de todo o ano, 
os estudantes que partici-
pam da edição 2018 do pro-
jeto assistiram a palestras, 
participaram de mesas-re-
dondas, estudaram o tema 
e buscaram formas de atua- 
ção do poder público que 
poderiam ajudar a resolver 
o problema. As mobilizações 
aconteceram inicialmente nos 
municípios, depois foram leva-
das ao âmbito regional e, por 
fim, em sua etapa final, che-

bém vamos conversar com 
uma ex-prefeita da cidade. 
Além disso, temos encontros 
semanais, em que a pauta 
são os subtemas do projeto”, 
relatou.

João ressaltou, ainda, a 
importância da visita à As-
sembleia. “Assistir a uma 
reunião e conhecer o espaço 
democrático propicia a eles 
aprender mais sobre política, 
participação e direitos do ci-
dadão”, observou.

Minas, estou me tornando um 
cidadão melhor”, comentou.

O diretor da Escola do 
Legislativo de Andradas, João 
Carlos Expedito de Souza, sa-
lientou que as discussões no 
município estão sendo pro-
veitosas. “Desde março, os 
alunos estão ouvindo vários 
setores. Eles já foram à dele-
gacia das mulheres da cida-
de, ao Ministério Público e ao 
Centro de Referência de As-
sistência Social (Cras). Tam-

André Israel Pio, de 15 
anos, estudante de Andradas, 
se surpreendeu com o que 
viu. “Achei muito interessante 
a abertura da Casa para a par-
ticipação popular. Além disso, 
vi que todos os gabinetes são 
abertos ao público”, disse.

Sobre o projeto, ele desta-
cou que tem aprendido muito 
com a iniciativa da Assembleia. 
“A mudança cabe a nós, que 
somos o futuro. Educação é a 
base de tudo e, por meio do PJ 

Estudantes do ensino médio 
de Andradas (Sul de Minas) 
e Itabira (Região Central) que 
participam da edição 2018 do 
Parlamento Jovem de Minas 
estiveram na ALMG na última 
semana para uma visita guia-
da. Por meio do programa Vi-
sitas Orientadas, da Escola do 
Legislativo, eles conheceram 
os espaços do Parlamento 
mineiro e puderam acom-
panhar algumas reuniões do 
processo legislativo.

Participantes do projeto visitam a ALMG
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artes plásticas de Vander Lúcio Maciel Carvalho (Galeria de 
Arte)

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Instituto Federal de Minas 

Gerais, de Ouro Preto
10 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presen-
ça de convidados, a falta de repasse financeiro, por parte do governo 
do Estado, ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares (IPSM). 
Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho I) – discutir e votar propo-

sições da comissão
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 

votar proposições da comissão
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)  

– discutir e votar pareceres sobre cinco proposições sujeitas ao Ple-
nário, entre as quais o PL 4.528/17 (1º turno), do deputado Antonio 
Carlos Arantes, que dispõe sobre a emissão de comprovante de pesa-

gem em postos localizados em rodovias sob jurisdição do DEER-MG  
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – entregar diplomas de 
votos de congratulações a policiais civis de Teófilo Otoni. Requerimento: 
deputado Sargento Rodrigues

14h45
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – entregar diplomas de 

votos de congratulações a policiais militares de Lagoa Santa. Requeri-
mento: deputado Sargento Rodrigues

15 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – deba-

ter, com a presença de convidados, as obras do Drenurbs sob a Bacia do 
Córrego Bonsucesso, na Capital. Requerimento: deputado Paulo Guedes

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-
tar proposições da comissão

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 

da comissão
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Plenarinho IV) – discutir e votar 

proposições da comissão
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  

– discutir e votar proposições que dispensam Plenário

 0h Memória e Poder – Jornalista J. D. Vital
 1h Segunda Musical – Cecília Pacheco e Luiza Anastácio 
 1h30 Assembleia Notícia 
	 2h	 Comissões	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

e de Saúde (11/6) – Discussão sobre opções de tratamento para 
quem tem bexiga neurogênica

 4h Pensando em Minas – A modernidade no discurso político: o 
governo JK em Minas Gerais

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Tribuna Livre – Saúde: desafios do novo governo 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Minas é Muitas – Alto Caparaó 
 9h45 Compactos de Comissões 
 10h Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h30 Via Justiça – Lei Maria da Penha 
 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 Tribuna Livre – Saúde: desafios do novo governo 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Depressão 
 20h Palestra – Aprendizagem profissional (relatos de projetos bem- 

-sucedidos), com Wandelza Alvim e Carolina Resende 
 20h40 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Jornalista J. D. Vital
 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)
PL 5.301/18

Do governador Fernando Pimentel. Autoriza abertura de crédito suple-
mentar em favor do Ministério Público e do Fundo Especial do Ministé-
rio Público. Discussão em turno único

PL 5.329/18
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza a abertura de crédito 
suplementar em favor do Tribunal de Justiça e do Fundo Especial do 

Poder Judiciário. Discussão em turno único
PL 4.909/18

Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Transforma cargos de provi-
mento em comissão da Secretaria do Tribunal. Discussão em 2º turno

PL 5.302/18
Do governador Fernando Pimentel. Dispõe sobre a autorização para 
não ajuizar, não contestar ou desistir da ação em curso e cria a Câmara 
de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos. Discussão em 
1º turno
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