Prezados,
Em contato com a Escola do Legislativo da ALMG, sua Câmara Municipal demonstrou interesse
em participar do projeto Parlamento Jovem Minas. Para que novos municípios participem da próxima
edição do PJ Minas, é pré-requisito o cumprimento de três (03) atividades:
1. Cursar a formação introdutória, a ser realizado no dia 22 de outubro de 14:00 às 18:00 no
auditório da Escola do Legislativo da ALMG, quando haverá o detalhamento da parceria entre as
Câmaras Municipais, a ALMG e a PUC Minas, o projeto no âmbito municipal e regional e a
metodologia adotada.
2. Acompanhar a Plenária Estadual de 2015, que será realizada nos dias 23 de outubro, às
14h00 no Plenário da ALMG.
3. Cursar a formação de coordenadores do PJ de Minas, a ser realizado em dezembro (data a
ser confirmada após Plenária Estadual). Destacamos que a participação nesta atividade é
condicionada ao cumprimento dos pré-requisitos anteriores e só deve ser cumprida para os que
confirmaram a decisão de participar da próxima edição do PJ de Minas.
A parceria entre Câmara Municipal e Assembleia se concretizará por meio da assinatura de um
Termo de Adesão ao Projeto Parlamento Jovem de Minas, sob responsabilidade da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais.
Para participação nas atividades 1 e 2, a serem realizadas em outubro de 2015, não há um
número específico de participantes por câmara, sendo garantida a certificação e recebimento de
atestado de participação apenas aos servidores ou parlamentares que tiverem suas inscrições feitas

pelo e-mail <escola.eventos@almg.gov.br > constando as seguintes informações:

Pedido de Inscrição: Curso de Formação Introdutória ao PJ de Minas 2016
Nome completo:
Câmara Municipal:
CPF:
Identidade:
Data de Nascimento:
Endereço:
CEP:
Telefone:
Endereço eletrônico (e-mail):
A experiência tem mostrado que a vinda de mais de um servidor ou parlamentar é sempre
mais produtiva, para o melhor entendimento da proposta de trabalho do PJ de Minas. Sugerimos que
a Câmara Municipal envie pelo menos dois servidores, que provavelmente trabalharão no projeto,
priorizando a participação daqueles que tenham o perfil para assumir a sua coordenação pela
Câmara Municipal.
Para esse momento de participação e acompanhamento das atividades, todas as despesas são
de responsabilidade do município interessado em participar do Parlamento Jovem: transporte,
hospedagem e alimentação. Nossa sugestão, para facilitar o acompanhamento da programação, que
é pré-requisito (Curso de Formação Introdutória e Plenária Estadual), é que fiquem hospedados
próximos a ALMG, já que as atividades das quais devem ser participantes acontecerão na ELE/ALMG
e no Plenário da ALMG (Plenária Estadual).
Na expectativa de tê-los como parceiros e à disposição para os esclarecimentos que se fizerem
necessários, aguardamos o retorno dessa Câmara Municipal.

Atenciosamente,

Equipe de Coordenação Estadual do Parlamento Jovem Minas. (pjminas@almg.gov.br)

