
Escola do Legislativo da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais
tem servido como exemplo nacional de
que somente com uma sólida política de
formação profissional é possível dar aos
servidores a oportunidade de
acompanharem as intensas demandas da
atuação parlamentar.

A diretriz que conduz as atividades

Sueli Barbosa de
Abreu é a atual dire-
tora da Escola do
Legislativo.

cia Escola ô a de proporcionar a tõrmação
contínua de um quadro de assessores cada vez mais apto a
subsidiar as decisões políticas no vasto cenário do pluralismo
político. Para tanto, essa instituição de ensino, criada em
1992 no âmbito do Poder Legislativo, está prestes a alcançar
sua consagração definitiva com o curso de especialização em
Assessoria Técnico-Legislativa Avançada, que se encontra
em fase de implantação. A novidade constituirá o lastro
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acadêmico necessário ao processo, inédito na área pública
vinculada ao legislativo, de formar profissionais altamente
qualificados para prestarem serviços específicos ao Poder
Legislativo.

Nessa linha de aprimoramento profissional e de
aproximação com o debate e a reflexão, não podia deixar de
estar contemplado no leque de atribuições da Escola a edição
dos Cadernos da Escola do Legislativo, que hoje já se
encontra no volume n°5. O pressuposto básico dos Cadernos
é levar aos leitores a percepção de que o papel do Poder
Legislativo deve ser discutido para ser melhor compreendido.
E um compromisso da Escola do Legislativo ofereçer um
instrumento de consulta valioso para aqueles que se debruçam
sobre as questões do legislativo.

Por esse motivo, vimos mantendo uma mesma linha
editorial, com a apresentação de diversos temas sob o prisma
contemporâneo das idéias que refletem no legislativo.

Neste volume, é  caso do artigo do Prof. Fábio Konder
Comparato, adaptado da palestra proferida pelo mestre na
aula inaugural do curso de extensão de "Formação Política 1",
realizado pela Escolado Legislativo em parceria com a Escola
de Governo de São Paulo. Como nós, o professor manifesta
sua preocupação em formar bons governantes.

O duelo intelectual entre os pensamentos de Hans
Kelsen e Ronald Dworkin, abrilhantado pela introdução do
Prof. Menelick de Carvalho, foi escolhido para enriquecer a
seção dos Cadernos dedicada ao plano jurídico.

Vem sendo um ponto de atenção permanente da Casa
Legislativa mineira a valorização dos trabalhos das Comissões.
Assim, consideramos adequado trazer a análise acurada feita
pelo Prof. Jan Pascal das modificações introduzidas no
Regimento Interno da Assembléia Nacional Francesa, tendo
como um de seus objetivos reequilibrar as atividades
desenvolvidas pelas Comissões e pelo Plenário durante o
processo legislativo.



EDITORIAL

Como não podia deixar de ser, a seção voltada para o
aspecto histórico, "Documenta", traz a publicação dos
melhores momentos dos debates ocorridos no âmbito da
Assembléia Constituinte de 1891 sobre amudança da Capital,
despertados que estamos para a comemoração dos 100 anos
da existência de Belo Horizonte.

Enfim, a edição de mais um volume dos Cadernos da
Escola do Legislativo torna a Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, por meio da Escola do Legislativo,
aindamais comprometida coma responsabilidade de fortalecer
a democracia e a cidadania, por meio do aprofundamento dos
grandes temas que envolvem as Casas legislativas.
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