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CAPÍTULO 1
DA REALIZAÇÃO E DOS OBJETIVOS

Art. 1_ O Seminário Legislativo Esporte, Infância e Adolescên-
cia - Caminho para a Cidadania, a ser promovido pela Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG, em parceria com enti-
dades governamentais e não governamentais, será realizado de 25 a
27 de novembro de 2009, no prédio-sede deste órgão legislativo, am-
parando-se na Deliberação da Mesa 

no 
720, de 18/12/91, combinada

com a Deliberação da Mesa n o 944, de 8/6/93.

Parágrafo único - O Seminário terá uma etapa de interiorização,
por meio de encontros regionais.

Art. 2 - O Seminário tem como objetivo:

- buscar, nas entidades representativas da sociedade civil e dos
setores público e privado, subsídios para a formulação de políticas
públicas na área de esportes para a infância e adolescência;

II - discutir a importância do esporte como mecanismo de cida-
dania, de promoção da saúde e de garantia de direitos da criança e do
adolescente; é

III - discutir a prática da Educação Física na escola.

CAPÍTULO II
DO TEMÁRIO DOS TRABALHOS

Art. 3 - Os trabalhos serão desenvolvidos no Seminário
Legislativo, a partir dos seguintes eixos:

- ESPORTE DE FORMAÇÃO E DE PARTICIPAÇÃO NA INFÂN-
CIA E NA ADOLESCÊNCIA, NO ESTADO DE MINAS GERAIS

II - ESPORTE DE RENDIMENTO NA INFÂNCIA E NA ADOLES-
CÊNCIA, NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Parágrafo único -A estruturação prevista no caput será discutida
nas Comissões Técnicas Interinstitucionais - CTIs -, seguindo esta
divisão temática:

- Para o Eixo 1:

a) TEMA 1: PANORAMA DO ESPORTE DE FORMAÇÃO E DE
PARTICIPAÇÃO NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA (subtemas: res-
gate histórico, legislação, realidade e políticas públicas);

b)TEMA 2: EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR (subtemas: agentes,
realidade, estrutura e legislação);
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c) TEMA 3: ESPORTE COMO MECANISMO DE CIDADANIA
(subtemas: participação ativa do adolescente como sujeito no proces-
so de formação inicial e continuada no treinamento esportivo, forma-
ção de recursos humanos, socialização da criança e do jovem, preven-
ção à criminalidade e à exclusão social e papel da mídia);

d)TEMA 4: ÉTICA NO ESPORTE DE FORMAÇÃO PARA CRIAN-
ÇAS E ADOLESCENTES (subtemas: papel dos professores de Educa-
ção Física, papel da família, combate aos assédios moral e sexual,
combate a todas as formas de discriminação);

II - Para o Eixo II:

a) TEMA 5: PANORAMA DO ESPORTE DE RENDIMENTO NA
INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA (subtemas: papel dos profissionais
do esporte, políticas públicas, legislação);

b)TEMA 6: A ÉTICA NA PRÁTICA ESPORTIVA (subtemas: papel
da mídia, papel da família, dopping, combate aos assédios moral e
sexual e combate a todas as formas de discriminação);

c) TEMA 7: TRABALHO INFANTIL NO ESPORTE (subtemas: le-
gislação, iniciação esportiva e formação profissional).

CAPÍTULO III
DA PARTICIPAÇÃO E DA INSCRIÇÃO

Art. 4 - As inscrições serão formalizadas pelo endereço eletrô-
nico www.almg.gov.br/eventos, pelo fax (31) 2108-7670, ou pessoal-
mente, das 8 às 18 horas, no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC)
da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (Rua Rodrigues
Caldas, n g 30, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte), de 26 de outu-
bro a 18 de novembro de 2009.

Parágrafo único - Em razão da limitação do espaço físico, o nú-
mero máximo de participantes na fase final do Seminário Legislativo,
em Belo Horizonte, é de 600 (seiscentas( pessoas, que serão distribu-
ídas pelos diversos espaços da Assembleia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, durante as palestras e Grupos de Trabalho.

Art. 5 - As inscrições serão:

- institucionais, que darão aos inscritos o direito de participar
dos Grupos de Trabalho e das Sessões Plenárias, com direito a voz e
voto, de acordo com este Regulamento;

II - individuais, que darão aos inscritos o direito de participar das
Sessões Plenárias Parciais, com direito a voz, e da Plenária Final, como
observadores.

§ l - Os representantes eleitos nos encontros regionais - 12
(doze) representantes por encontro - estarão automaticamente inscri-
tos para as Sessões Plenárias e para os Grupos de Trabalho da fase
final, em Belo Horizonte, e terão direito a voz e voto.

§ 2 - Nos encontros regionais, a eleição de representante que
seja vinculado a qualquer instituição participante não será considerada
para fins de composição da representação institucional referida no §
40 deste artigo.

§ 3 - As inscrições institucionais serão efetuadas por indicação
das instituições participantes do Seminário Legislativo.

§ 42_ Cada instituição poderá inscrever, para a fase final em Belo
Horizonte, até 6 (seis) representantes - até 2 (dois) em cada Grupo de
Trabalho - dos quais somente 3 (três) terão direito a voto na Sessão
Plenária Final, devendo ser indicados no ato da inscrição.

§ 6 - Na fase final em Belo Horizonte, os representantes
institucionais com direito a voz e voto nos Grupos de Trabalho e na
Plenária Final deverão ser previamente indicados, no ato da inscrição,
podendo ser substituídos, em caso de impedimento, mediante comu-
nicação (por ofício, fax ou e-maia da instituição à Assembleia Legislativa
do Estado de Minas Gerais.

§ 6 - O direito a voto na Plenária Final fica condicionado à parti-
cipação do representante em algum Grupo de Trabalho, o que será
comprovado por lista de presença.

§ 7 - Considerando a capacidade do espaço físico disponível, o
número máximo de representantes institucionais com direito a voto
na Sessão Plenária Final, conforme definido no § 4 deste artigo, po-
derá ser alterado pela Comissão Organizadora.

§ 8 - Para os Grupos de Trabalho serão disponibilizados espaços
com número limitado de lugares - Teatro (140), Auditório SE (100),
Auditório da Escola do Legislativo (120) e salas na Escola do
Legislativo -, que serão ocupados pelos representantes eleitos nos
encontros regionais e, observadas a capacidade de cada local e a or-
dem de inscrição, pelos inscritos institucionais, prioritariamente, e pelos
inscritos individuais, observada a existência de vagas.

CAPÍTULO IV
DAS COMISSÕES TÉCNICAS INTERINSTITUCIONAIS -

CTIs
Art. 6 - As Comissões Técnicas Interinstitucionais - CT(s - são

compostas pelas instituições organizadoras do Seminário, que se fa-



rão representar pelos participantes por elas indicados e terão suas
estruturas definidas nas reuniões preparatórias.

Parágrafo único - Na fase de elaboração do relatório, as CTls
poderão convidar pessoas ou instituições para colaborarem nos
trabalhos.

Art. 72 - Serão constituídas 2 (duas) CTls, uma para cada eixo
estabelecido no artigo 32 deste regulamento.

§ V - Cada CII designará um coordenador e um secretário, os
quais deverão ser escolhidos entre os representantes das instituições
de sua composição.

§ 2 - A instituição que não se fizer representar regularmente
nas reuniões da Comissão poderá ser excluída de sua composição,
por decisão dos demais integrantes das respectivas CTI's.

Art. 8 - São atribuições das CTIs:

- discutir e desenvolver os temas ou agrupamentos de subtemas
previstos em cada eixo;

II - indicar os coordenadores dos Grupos de Trabalho relacio-
nados às temáticas de sua responsabilidade para a fase final do
Seminário;

III -formular o documento propositivo das temáticas de sua res-
ponsabilidade.

Art. 92_ Cabe ao coordenador de cada CII:

- elaborar as pautas, convocar, abrir, presidir e encerrar as reu-
niões das CTIs;

II - apresentar à Gerência-Geral de Projetos Institucionais da
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, até 21 de setem-
bro de 2009, o projeto de relatório do respectivo grupo, sendo uma
cópia em texto impresso e uma em meio eletrônico, digitada no pro-
grama MS VVord ou no BROffice - Vv'riter, ou pelo e-mail
gpi@almg.gov.br, contendo a expressão "Propostas da CTI".

Parágrafo único - O projeto de relatório será redigido em forma
de itens objetivos, contendo as propostas priorizadas durante as dis-
cussões das CTIs, e será distribuído aos participantes dos Grupos de
Trabalho no início de suas respectivas sessões.

Art. 10 - Cabe ao secretário de cada CII secretariar as reuniões,
elaborar suas atas e substituir o coordenador. na  ausência deste.

CAPÍTULO V
DAS SESSÕES

Art. 11 - São as seguintes as sessões que integram a etapa final
do Seminário Legislativo:

- Sessão Plenária de Abertura, pelo Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, no dia 25/11, às 9h;

II - Sessão Plenária de Palestras, no dia 26/11, às 9 horas;

III - Sessões dos Grupos de Trabalho, a serem realizadas nos
dias 25 e 26/11, das 14 às 1 8h, podendo ser estendidas para conclu-
são dos trabalhos;

IV - Sessão Plenária Final, no dia 27/11, das 8h30 às 12h.

CAPÍTULO VI
DA DINÂMICA DAS SESSÕES

Art. 12 - As Sessões Plenárias, na etapa final, terão a seguinte
dinâmica:

- abertura, pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais;

II - exposição, de até 30 minutos, proferida pelos expositores
convidados;

III - debate com o público presente, por meio de questões orais,
apresentadas em até 2 (dois) minutos, e de questões escritas, dirigidas
à Mesa.

Parágrafo único - Os expositores poderão fazer uso de recursos
audiovisuais (como apresentações em PowerPoint), desde que previ-
amente encaminhados à ALMG para a devida preparação.

Art. 13 - As sessões dos Grupos de Trabalho, na fase final, terão
a seguinte dinâmica:

- exposição dos Coordenadores do Grupo de Trabalho sobre a
temática a ser discutida;

II - eleição dos relatores do Grupo de Trabalho;

III - leitura do documento e levantamento dos pedidos de
destaques;

IV - votação e aprovação, por maioria simples, das propostas,
salvo os destaques;

V - apresentação oral dos destaques solicitados, em até 2 (dois)
minutos;
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VI - discussão e votação, por maioria simples, dos destaques;

VII - apresentação por escrito de novas propostas que poderão
ser defendidas oralmente em até 2 (dois) minutos;

VIII - votação das novas propostas discutidas no grupo;

IX - priorização de até 10 (dez) propostas, por Grupo de Trabalho;

X - redação do relatório do Grupo de Trabalho.

§ l - Os Grupos de Trabalho, na etapa final, serão divididos da
seguinte forma:

- No dia 25 de novembro de 2009:

a)GRUPO 1 - Esporte de Formação e de Participação: legisla-
ção, regulamentação profissional e políticas públicas;

b)GRUPO 2 - Educação Física Escolar: agentes, estrutura e le-
gislação;

c)GRUPO 3— Esporte como Mecanismo de Cidadania: aspectos
educacionais, promoção da saúde e prevenção à criminalidade e à
exclusão social;

II - No dia 26 de novembro de 2009:

a)GRUPO 4— Esporte de Rendimento: legislação, regulamenta-
ção profissional e políticas públicas;

b)GRUPO 5 - Ética no Esporte: papel da família, da mídia, dos
professores de educação física e dos profissionais do esporte, e com-
bate ao dopping e às formas de assédio e de discriminação;

c)GRUPO 6 - Trabalho Infantil no Esporte: iniciação precoce,
exploração infantil e legislação.

§ 2 - Somente serão aceitos destaques para suprimir ou modifi-
car propostas.

§ 3 - Para discussão dos destaques, a palavra será dada uma
única vez e por até 2 (dois) minutos aos representantes, alternando-se
um favorável e outro contrário à proposição, se houver divergência.

§ 4 - A aprovação de proposta destacada ou nova prejudicará a
proposta com teor contrário aprovada em bloco.

§ 5 - Os Coordenadores e os Relatores de cada grupo serão
responsáveis pela sistematização das propostas aprovadas pelo Gru-
po de Trabalho.

Art. 14— Após as Sessões Plenárias e os Grupos de Trabalho dos
dias 25 e 26/11, a síntese do relatório dos Grupos de Trabalho, a ser

apresentada na Plenária Final, conterá, no máximo, 10 (dez) propostas
por grupo e será redigida em conjunto pelos relatores e pelos coorde-
nadores de grupo, com a assessoria da Assembleia Legislativa, sob
supervisão da Comissão de Organização.

Art. 15 - A Sessão Plenária Final, destinada à votação do Docu-
mento Final do Seminário e à eleição da Comissão de Representação,
terá a seguinte dinâmica:

- apresentação dos relatórios aprovados nos Grupos de Traba-
lho pelos respectivos coordenadores, em até 5 (cinco) minutos para
cada um;

II - leitura da proposta do Documento Final, pela Mesa, na hipó-
tese de não haver distribuição de avulso, ou tempo de 30 minutos
para leitura pelos participantes;

III - intervenção dos coordenadores dos Grupos de Trabalho, se
necessário, por até 5 (cinco) minutos para cada um;

IV - apresentação oral de pedido de destaque;

V - votação e aprovação, por maioria simples, do Documento
Final, salvo os destaques;

VI - discussão, votação e aprovação, por maioria simples, dos
destaques;

VII - eleição da Comissão de Representação;

VIII - entrega do Documento Final ao Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais;

IX - encerramento do Seminário pelo Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

§ l - Para discussão dos destaques, a palavra será dada uma
única vez e por até 2 (dois) minutos aos representantes votantes, al-
ternando-se um favorável e outro contrário à proposição, se houver
divergência.

§ 2—As propostas contraditórias serão automaticamente destacadas.

§ 3 - Serão aceitas propostas novas, desde que subscritas por,
no mínimo, 30% (trinta por cento) dos votantes presentes e apresenta-
das dentro do horário estabelecido pelo coordenador dos trabalhos.

§ 4 - A aprovação de proposta destacada prejudicará a proposta
com teor contrário aprovada em bloco.

§ 5 - Serão priorizadas, no máximo, 18 (dezoito) propostas na
Sessão Plenária Final, sendo 3 (três) para cada Grupo de Trabalho.

8	 9



CAPÍTULO VII
DA INTERIORIZAÇÃO

Art. 16—A realização do Seminário será precedida de uma etapa
de interiorização, com dinâmica própria.

§ 1 9 —A etapa de interiorização tem por objetivo ampliar a partici-
pação da sociedade na discussão dos temas propostos.

§ 2— Serão realizados 4 (quatro) encontros regionais pela ALMG e
pelas entidades parceiras, conforme cronograma constante no Anexo 1

§ 39 - As entidades parceiras poderão realizar até 4 (quatro) ou-
tros encontros regionais, no período de 9 a 30 de outubro de 2009,
sendo necessário que a data e a programação do evento sejam infor-
madas à ALMG, para a devida divulgação, até V de outubro de 2009.

§ 49 - Os encontros regionais a que se referem os § 2 e 39
deste artigo deverão ser realizados com observância das normas e
dos formatos definidos neste regulamento.

§ 59 - Serão formados 2 (dois) Grupos de Trabalho em cada en-
contro regional, com a finalidade de debater o ternário proposto para o
Seminário Legislativo, observada a forma que se segue;

- O GRUPO 'i debaterá os seguintes temas;

a) Tema 1 - Esporte de Formação e de Participação; legislação,
regulamentação profissional e políticas públicas;

b)Tema 2 - Educação Física Escolar: agentes, estrutura e legislação;

c) Tema 3 - Esporte como Mecanismo de Cidadania: aspectos
educacionais, promoção da saúde e prevenção à criminalidade e à
exclusão social;

II - O GRUPO 2 debaterá os seguintes temas;

a)Tema 4— Esporte de Rendimento: legislação, regulamentação
profissional e políticas públicas;

b) Tema 5 - Ética no Esporte: papel da família, da mídia, dos
professores de educação física e dos profissionais do esporte, e com-
bate ao dopping e às formas de assédio e de discriminação;

c) Tema 6 - Trabalho Infantil no Esporte; iniciação precoce, ex-
ploração infantil e legislação.

§ 6 - De cada encontro regional sairão até 20 propostas (até 10
por Grupo de Trabalho), que serão anexadas ao Documento de Pro-
postas das CTls, o qual será discutido e votado nos Grupos de Traba-
lho da fase final do seminário, em Belo Horizonte.

§ 79 - Cada encontro regional elegerá até 12 (doze) representan-
tes para a etapa final em Belo Horizonte, sendo 6 (seis) por Grupo de
Trabalho, distribuídos entre os setores público e privado e a sociedade
civil.

§ 8 - Fica facultada a eleição de até 6 (seis) suplentes por en-
contro regional, sendo até 3 (três) por grupo de trabalho.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 17— Por indicação das entidades organizadoras do Seminá-
rio Legislativo, poderá ser composta uma Comissão Provisória de Re-
presentação, cuja atuação se encerrará com a eleição da comissão
definitiva na Plenária Final.

§ V - Caberá à Comissão Provisória de Representação:

- promover o contato com os conferencistas e debatedores
para viabilizar seu compromisso com o Seminário, observada a ordem
de prioridade estabelecida pelas entidades envolvidas, e definir ou-
tros nomes, no caso de se esgotarem as opções fornecidas;

II - coordenar as ações das CTIs;

III - supervisionar a elaboração da síntese dos relatórios dos Gru-
pos de Trabalho;

IV - supervisionar a sistematização do Documento Final;

V - apresentar emendas na fase de votação do Documento Final

Art. 18 - Compete à Comissão de Representação, eleita na
Plenária Final, acompanhar e avaliar, junto à Assembleia Legislativa
do Estado de Minas Gerais e outros órgãos do Estado, a
implementação institucional das propostas contidas no Documen-
to Final.

Art. 19 - Caberá à Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais formalizar os convites aos conferencistas, debatedores e
autoridades.

Art. 20 - O coordenador do Grupo de Trabalho representará o
respectivo grupo nas Sessões Plenárias, atuando como relator e
debatedor.

Art. 21 - O coordenador do Grupo de Trabalho terá à disposição,
em suas reuniões, uma equipe formada por técnicos da ALMG.

Art. 22 - As Sessões Plenárias serão presididas pelo Presidente
da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e coordenadas
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por Deputado indicado pelo Presidente ou pelas Comissões Perma-
nentes competentes.

Art. 23 - O encaminhamento da discussão e da votação na
Sessão Plenária Final será feito sob a orientação do Deputado coor-
denador.

Art. 24 - As Sessões Plenárias serão gravadas e taquigrafadas
por órgãos técnicos da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.

Art. 25 - A Proposta de Documento Final do Seminário será ela-
borada, após o encerramento dos Grupos de Trabalho, nos dias 25 e
26/11, pelo grupo de consultores da Assembleia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, com apoio do grupo de revisão e sob a supervisão
dos coordenadores dos Grupos de Trabalho e da Comissão Provisória
de Representação, se houver.

Parágrafo único - Constarão na Proposta de Documento Final do
Seminário a ser apresentada à Plenária Final, além das propostas
priorizadas nos Grupos de Trabalho, aquelas que, embora aprovadas
por maioria simples, não foram priorizadas.

Art. 26 - O Documento Final do Seminário será composto pelas
propostas aprovadas nos Grupos de Trabalho, com indicação daquelas
que foram priorizadas na Plenária Final, observado o previsto no § 50
do art.15.

Art. 27 - Serão conferidos certificados aos participantes.
Art. 28— Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos

pela Comissão Organizadora do Seminário e pela Comissão Provisória
de Representação.

ANEXO 1
INTERIORIZAÇÃO

CRONOGRAMA DOS ENCONTROS REGIONAIS

MUNICÍPIO	DATA	RESPONSÁVEIS

Poços de Caldas 29 de setembro de 2009 ALMG e Entidades

Patos de Minas	10 de outubro de 2009 ALMG e Entidades

Montes Claros	6 de outubro de 2009 ALMG e Entidades

8 de outubro de 2009
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