
A diretora da escola, Sueli Barbosa de
Abreu, falou sobre os plenos paro este ano.

pMjramação

Escola do Legislativo estuda demandas
Gerências e gabinetes apresentaram sugestões de cursos a serem oferecidos neste ano

A
Escola do Legislativo está estudando as
demandas apresentadas pelas diversas

gerências e gabinetes para finalizar a programa-
ção de cursos e treinamentos a serem ofereci-
dos neste ano. Segundo a diretora ! Sueli Barbo-
sa de Abreu, e a coordenadora de Ensino, Maria
Ângela de Souza Oliveira, a seleção das propos-
tas será feita para atender, da melhor forma pos-
sível, às necessidades de cada setor.

Na programação, estão previstas novas edi-
ções de workshops oferecidos a parlamentares
e servidores de gabintes, com informações im-
portantes para auxiliá-los no atendimento à im-
prensa e ao público em geral. Nos planos estão
ainda cursos de Língua Portuguesa e o aperfei-
çoamento nos mecanismos relacionados à
tramitação do orçamento.

Aproximação
com a sociedade

em pauta

U

ma da diretrizes da Escola será a
de procurar maior integração com

a sociedade, informa Sueli. Será dada se-
qüência ao projeto Educação para a Ci-
dadania, que vem trazendo à Assembléia
estudantes do 1°, 2° e 3° graus, auxi-
liando-os a compreender os mecanis-
mos de participação e envolvimento
político. Outro projeto é o de Inter-
câmbio e Cooperação Técnica, desti-
nado às câmaras municipais e prefeitu-
ras do interior do Estado.

Ainda para o primeiro semestre de ste
ano, há previsão de um curso de especi-
alização em ,Assessoria Técnica Legislativa
Avançada. A Escola do Legislativo está em
contato com a Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) para a realização de convênio
para essa especialização. Outra atividade
proposta é a de um novo curso de For-
mação Política, em conjunto com a Es-
cola de Governo de São Paulo, no mes-
mo estilo do ministrado no ano passado
por essa Escola.
Publicação —Ainda neste começo de ano,
será lançado o quinto volume dos "Cader-
nos da Escola do Legislativo", que trará os
assuntos abordados no curso de Formação
Política. O curso, ministrado para servido-
res e aberto a interessados, trouxe nomes
como Paul Singer, Fábio KonderComparato
e outros.
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