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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO - 2007

Apresentação
Liberdade, cidadania, virtudes republicanas e democráticas constituem a base de

uma visão da educação como processo de inserção social, privilegiado pelo regime
democrático.

Esta publicação traz o Relatório de Atividades da Escola do Legislativo, referente
ao exercício de 2007, ano em que se comemorou os 15 anos de sua existência. O
desempenho nesse período confirma, mais uma vez, o compromisso da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais com os valores citados acima e é um convite á reflexão
sobre o papel que o Parlamento Mineiro tem assumido na construção de uma cidadania
democrática.

No bojo de uma modernização institucional, iniciada ainda nos anos 80, que
procurava aproximar o Legislativo Estadual da sociedade, a escola nasceu para oferecer
cursos, seminários e debates para a formação continuada e o aperfeiçoamento do
corpo técnico da Assembléia, além de atividades destinadas aos parlamentares e ao
público externo. A necessidade de um órgão educativo para o aprimoramento
democrático da própria instituição resultou na criação de uma escola pioneira no
Brasil, em julho de 1992, que hoje é referência para os demais Legislativos Estaduais.
Do mesmo modo, tornou-se um modelo para as Câmaras Municipais, pela excelência
na formação de legisladores e assessores legislativos.

Capacitando parlamentares, assessores e servidores para uma melhor atuação no
âmbito do Poder Legislativo, a Escola, também se abrindo ao público em geral e
desenvolvendo, com jovens estudantes, atividades de educação para a cidadania,
vem contribuindo para o aprimoramento da interlocução entre a sociedade civil e a
Assembléia, sobretudo na formulação das leis que orientam as políticas públicas.

Quando a verdadeira democracia carateriza-se pela participação ativa dos cidadãos
na vida pública, considerados não apenas como titulares de direito mas também
como criadores de novos direitos, temos o dever de contribuir para a formação de
um cidadão qualificado. Pela educação e a participação social, cada cidadão pode
tornar-se um governante, mesmo sem ter um cargo formal. O importante é sentir sua
vida integrada a um todo social para o qual contribui com suas ações, suas opiniões
e sua participação nas múltiplas instâncias do tecido social.

Neste sentido, a Escola do Legislativo é hoje um instrumento imprescindível para
esta Casa, ao consolidar a formação, em todos os níveis, de verdadeiros cidadãos,
pela disseminação das virtudes democráticas e republicanas. Importante agente da
educação para a democracia, a Escola do Legislativo merece, na comemoração de
seus 15 anos, o respeito e a admiração não apenas do povo mineiro, como também
de todos os brasileiros, já que é hoje uma instituição cujo trabalho alcança reflexos
nacionais.

Deputado Alberto Pinto Coelho
Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais
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Ruth Schmitz de Castro
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO - 2007

Em 2007, ano em que a Escola do Legislativo da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais comemorou seus 115
anos de fundação, mais do que uma retrospectiva do caminho
percorrido e a rememoração das ações realizadas, propomos
uma reflexão sobre o papel, a função e o destino de uma
Escola no Parlamento comprometida com a construção da
democracia, com a ampliação dos espaços públicos e com a
reinvençào da cidadania.

"A aspiração máxima de uma
sociedade é tornar-se uma nação, ou

seja, ter um sentido de futuro
próprio que lhe permita orientar

todas as suas ações e instituições em
uma determinada direção. É esse

sentido coletivo de futuro que
diferencia uma nação de um

território habitado.
Uma sociedade se converte em

nação quando é capaz de responder
proativa e coletivamente Aos

desafios que a História lhe
apresenta." (Jose Bernardo Toro)

Se desejamos um mundo mais justo, mais solidário, mais
responsável, qual o papel da educação, desenvolvida no seio
do Parlamento, na construção desse outro mundo? Como
educar para a democracia e para o convívio pleno e solidário
tendo como principal referência e primeira finalidade o ser
humano? De que forma se constitui uma educação do Estado,
entendido como povo e instituições a seu serviço, capaz de
ajudar na realização de políticas públicas, econômicas,
culturais e sociais necessárias?
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"A educação é o ponto em que
decidimos se amamos o mundo o

bastante para assumirmos a
responsabilidade por ele." (Hannah

Are n d t)

Educar é transformar o que somos e o que fazemos em
outro ser e em outras ações. Não é mera transferência de
conhecimentos, é conscientização, é a vida em curso, em
testemunho e em comunhão. É construção incansável e
cooperativa, é exercício diário de libertação e abertura para
um campo imenso de possibilidades.

Uma escola Ligada ao Parlamento tem como te/os, como
finalidade, a construção da autonomia, da liberdade plena,
mas sempre solidária e comprometida com o interesse da
coletividade. Tal escola precisa discutir propostas, propor
atividades, criar jeitos democráticos de pensar, de agir e de
sentir, enfim, deve alçar vôos que encaminhem soluções não
meramente formais, mas que sejam sobretudo essenciais. Esses
desafios pressupõem que tal escola assuma como imperativo
norteador de suas ações a passagem das perspectivas privadas
ou coorporativas às perspectivas públicas e coletivas

"Apenas em uma sociedade
verdadeiramente humana é que as

individualidades florescem
completamente. Somente em

comunidade com os outros o homem
é capaz de cultivar plenamente seus

dotes e afirmar sua liberdade,
porque não existe liberdade
solitária." (Milton Santos)

Ao assumir sua função pedagógica na construção de uma
cultura democrática, o Parlamento revela-se como o local do
encontro entre os diferentes, entre os diversos, entre os vários
outros que nos constituem e aos quais nos somamos na
constituição. Para isso, é preciso manter diuturnamente em
cena valores que são fundamentais: solidariedade, espírito
cívico, altruísmo, ética e respeito pelo bem comum. É com
base nesses valores que a sociedade e as instituições a seu
serviço, povo, técnicos e políticos, irmanados pela condição
humana e unidos na luta pela cidadania, podem e devem
sonhar uni projeto de nação que não seja mera esperança de
realização, mas que se concretize, permanecendo sonho.

Educar para a democracia é preparar para o que não está
pronto, para o que está por vir, para o que se constrói no
fazer diário e na reflexão comprometida com a superação
dos conflitos, por meio da participação, do diálogo e da
construção do consenso. É estar atento aos interesses
contraditórios de todas as esferas sociais e enfrentar as
divergências com seriedade, respeito e espírito público. É
buscar formar o indivíduo para o exercício pleno de suas
funções, sem perder de vista que ele está irremediavelmente
imbricado nas teias do espaço coletivo. Por isso, as ações
mais específicas, os treinamentos mais pragmáticos, as
discussões mais pontuais não podem perder de vista a
formação de uma consciência nacional, inspirada nos ideais
republicanos e dirigida ao bem comum.

6
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Esse e o grande desafio da nossa escora e de todo o
Legislativo. Mas é também o encanto nosso de cada dia; a
razão pela qual, nestes 15 anos e nos próximos que virão, a
responsabilidade compartilhada se traduz em ações concretas,
em reflexão continua e na deliciosa sensação de estarmos
trabalhando juntos na construção do mundo que os nossos
sonhos desejam.

ir.
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A Escola do Legislativo comemorou, em 2001, os 15 anos de sua fundação.
Criada em junho de 1992, em um contexto de mudanças profundas realizadas na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, o seu projeto estava vinculado ao programa
de modernização do Legislativo mineiro, visando à preparação da instituição para
assumir suas novas atribuições, advindas do processo de rede mocrati zação do País.

Nestes 15 anos, a Escola do Legislativo dedicou-se à formação e capacitação dos
servidores da Assembléia de Minas, ampliando o alcance de suas ações a novos
públicos, à medida que a própria Assembléia incorporava ao processo de elaboração
legislativa novos atores sociais. Hoje, além dos servidores da Casa, a Escola do
Legislativo atende agentes políticos das câmaras municipais de Minas Gerais,
representantes das organizações da sociedade civil, lideranças locais, comunitárias
e de entidades sindicais, estudantes, professores e cidadãos em geral interessados
em aprimorar a sua participação política.

Nas comemorações destes 15 anos, foi inaugurada a exposição "Escola do
Legislativo - Urna lição de Cidadania", instalada no Corredor Cultural do prédio da
Escola. A Escola de Minas sediou também o X Encontro da Associação Brasileira das
Escolas do Legislativo (Abel), que reuniu em Belo Horizonte 71 representantes das
escolas dos legislativos estaduais, da Câmara dos Deputados e do Senado, além de
representantes das escolas vinculadas aos tribunais de contas e de algumas câmaras
municipais. Durante dois dias, deputados e técnicos dos legislativos estaduais
debateram o tema "Ética Pública e Democracia: O Papel da Educação Legislativa'

Foi também nesse contexto de comemorações que a Escola do Legislativo encerrou
o ano de 2007,com a realização de 204 diferentes atividades, oferecidas a um público
de mais de 13. 254 pessoas, entre parlamentares, servidores da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais e das câmaras municipais, estudantes, professores, representantes
de organizações da sociedade civil e público em geral.

Desse total, 63 atividades trataram da capacitaçâo de servidores da Casa, com
2.730 inscritos. Quanto à capacitação de público externo, foram realizadas 30
atividades, que tiveram a participação de 2.642 pessoas.

No âmbito do programa de Apoio aos Municípios, que contou com a parceria do
recém-criado Centro de Apoio às Câmaras (Ceac), a Escola do Legislativo promoveu
ou participou de outras 30 atividades, com a presença de vereadores e servidores de
câmaras municipais, totalizando um público de 3.964 pessoas. Um avanço importante
em relação aos anos anteriores, demonstrando a sintonia da Escota do Legislativo
com o objetivo da Assembléia de Minas de aprofundar o seu programa de interiorização
das ações do Legislativo mineiro.

9
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Por meio do programa de Educação para a Cidadania, a Escola do Legislativo
ofereceu 81 atividades para um público de 3.918 estudantes do ensino fundamental,
médio e superior, além de grupos especiais e da terceira idade. Nesse ano, iniciou
ainda as ações de capacitação dos servidores do Legislativo municipal para
implantação de projetos de Educação para a Cidadania nas câmaras municipais e
para utilização do Kit Cidadania, um material de apoio pedagógico, editado pela
Assembléia Legislativa de Minas Gerais e destinado aos gestores de projetos dessa
natureza nos municípios mineiros.

Atividades para
os servidores da ALMG

Entre as ações destinadas aos servidores da Assembléia Legislativa, teve
prioridade o programa de recepção à 16 ,1 Legislatura. Foram realizados cursos e
palestras para os novos servidores dos gabinetes parlamentares, totalizando um
atendimento de mais de 700 participantes.

Com a mesma preocupação de capacitar e manter atualizados os servidores do
Legislativo mineiro, a Escola buscou uma parceria com a Gerência-Geral de Consultoria
Temática para estimular e viabilizar internamente a disseminação dos conhecimentos
sobre a Legistica, uma área do Direito que trata das novas metodologias para o
processo de elaboração legislativa. Além de palestra aberta a todos os servidores,
realizou um curso de "Introdução à Legística", destinado aos assessores e consultores
da Diretoria de Processo Legislativo, que teve a participação de 99 servidores,
além de um congresso aberto ao público em geral, como destacado adiante.

Em sua terceira edição, o "Programa de Atualização em Poder Legislativo e
Administração Pública" ofereceu aos servidores oito palestras ao longo do ano,
abordando diferentes temas e registrando a presença de quase mil participantes.

Foram destaques, ainda nesse ano, de acordo com as ações de capacitação
interna, as seguintes atividades:

• cursos de atualização em língua portuguesa, produção de textos e redação
parlamentar;

• curso de Atualização do Código de Processo Civil;
• cursos e palestras sobre noções de arquivamento de documentação

administrativa e gestão de arquivos eletrônicos;
• cursos e oficinas sobre Leis orçamentárias e apresentação de emendas

parlamentares.
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Atividades para o público externo
Entre as ações destinadas aos servidores de demais órgãos públicos do Estado e

ao público em geral, o destaque foi a realização do "Congresso Internacional de
Legística - Qualidade da Lei e Desenvolvimento", em setembro de 2007. O congresso,
organizado em parceria com a Gerência-Geral de Consultoria Temática e demais setores
da Casa, reuniu em Belo Horizonte especialistas de renome mundial e quase 600
participantes de todo o Brasil e de países da América do Sul.

Nesse ano, a Escola do Legislativo buscou também consolidar as ações do seu
programa de educação a distância, oferecendo mais duas turmas para o curso de
"História Política de Minas Gerais - Uma Introdução Crítica" e, por meio de parceria
com o Interlegis, o curso de "Redação Oficial", ministrado por servidora da Assembléia
de Minas, que contou com a participação de mais de 500 alunos de todo o País.

Também em parceria com o Instituto de Educação Continuada (IEC), da PUC
Minas, a Escora do Legislativo, além da continuidade do Curso de Especialização em
Poder Legislativo, abriu uma nova área de pós-graduação, com o curso de Comunicação
Pública, voltado para os profissionais de Comunicação que atuam no setor público
ou em organizações da sociedade civil.

Foram destaques, ainda nesse ano, segundo as ações de capacitação externa as
seguintes atividades:

• cursos para servidores da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;
• cursos para servidores da Assembléia Legislativa de Santa Catarina:
• ciclo de palestras sobre Comunicação e Poder Legislativo.

• ç.,. Atividades de Apoio aos Municípios
O Programa de Apoio aos Municípios teve um grande incremento em 2007, a

partir de parceria com o Centro de Apoio às Câmaras (Ceac). Foi possível identificar
novas demandas e melhorar a percepção das necessidades dos servidores do Legislativo
municipal, oferecendo atividades mais ajustadas a suas demandas. Foram realizadas
30 atividades para um público de 4 mil pessoas.

No primeiro semestre, a Escota do Legislativo e o Ceac ofereceram um "Programa
de Capacitaçâo em Poder Legislativo Municipal", com seis módulos e 126 horas de
atividades, atendendo um público superior a 700 participantes. No segundo semestre,
foi realizado o "Encontro Ceac: Legislativo, Comunicação e Cidadania", visando à
capacitação dos servidores municipais e à disseminação de materiais de apoio nas três
áreas, editados pela Assembléia, com a participação de um público de 351 pessoas.

Foram realizadas ainda nove edições do Encontros com a Político. O objetivo
desse programa é o de sensibilizar agentes públicos, vereadores e servidores municipais
e a comunidade em geral, para temas relativos ao Poder Legislativo municipal, à
participação política, ao orçamento público, entre outros temas. De acordo com a
demanda de cada região, é realizada uma programação especifica que se distribui
entre dois ou três dias, conforme os objetivos pretendidos.

r%
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Ainda visando ao atendimento dos legislativos municipais, a Escola do
Legislativo articulou a participação de seus professores e de consultores da Casa
em diversos eventos realizados pelas próprias câmaras ou organizações da
sociedade civil do interior do Estado. Nesse período, foram ministradas, pelos
servidores do Legislativo mineiro, 12 palestras em diferentes eventos, sobre
diversos ternas, como meio ambiente, educação, comunicação, gestão pública e
direitos humanos, mobilizando um público de quase 2 mil participantes.

Destaque-se, finalmente, o estímulo e apoio dado pela Escola do Legislativo
à implantação de "câmaras-escola" em cidades de médio e grande portes do
Estado, numa proposta de disseminação e suporte à educação legislativa em
âmbitos municipal e regional, esforço esse que resultou, em 2007, na criação de
escolas nas câmaras de Belo Horizonte, Sete Lagoas e Montes Claros.

Atividades para os estudantes
A realização da quarta edição do Parlamento Jovem, em parceria com o curso

de Ciências Sociais da PUC Minas, foi o destaque do Programa de Educação para
a Cidadania em 2007. O projeto mobilizou a Escola do Legislativo durante todo o
primeiro semestre do ano. Além das atividades programadas para os estudantes,
as equipes que coordenam o projeto pela PIJC Minas e pela Assembléia Legislativa
participaram de uma série de reuniões preparatórias e de avaliação, visando garantir
o bom andamento do projeto.

A edição do Parlamento Jovem de 2007 reuniu 130 estudantes de oito escolas
do ensino médio de Belo Horizonte e do curso de Ciências Sociais em torno da
discussão do tema Educação: inclusão e qualidade. Durante três meses, eles se
encontraram periodicamente em cursos, oficinas, mesas-redondas, grupos de estudo
e de trabalho e outras atividades, quando se prepararam para a sessão final do
Parlamento Jovem. Só na Escola do Legislativo foram mais de 30 horas de
capacitação, com o registro de 758 presenças em um total de oito atividades
oferecidas.

O programa de Educação para a Cidadania, coordenado pela Escola do
Legislativo, recebeu ainda a visita de 63 escolas dos ensinos fundamental, médio
e superior, e de grupos especiais, formados por jovens atendidos por projetos
sociais e grupos da terceira idade.

Nesse ano, a Escola do Legislativo coordenou também as ações do projeto
"Conexão Assembléia", com a realização do curso de Direito do Uni-BH, que
reuniu alunos de três turmas da disciplina "Direito Penitenciário", durante três
meses, para a elaboração de um documento, entregue à Comissão de Participação
Popular, com sugestões para o aprimoramento das leis de execução penal.

12
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Publicações
A Escola do Legislativo lançou em 2007 a coleção de "Relatórios do Nepel", que

irá reunir e divulgar os textos finais dos projetos de pesquisa desenvolvidos pelos
servidores da Assembléia Legislativa de Minas Gerais no âmbito do Núcleo de Estudos
e Pesquisa da Escola do Legislativo. No ano foram lançados quatro fascículos, que
estão disponíveis para consulta também em versão eletrônica, na página da ALMG
na internet.

Outras publicações:
• Revista Coquetel - Assembléia de Minas - O Poder do Cidadão;
• Cadernos da Escola do Legislativo - Edição n° 14 (especial sobre Legística);
• Guia para Organização de Atividades Acadêmicas e Guia para Organização de

Atividades de Educação Cidadania.

ALaôr Messias Marques Jr.
Gerente-Geral da Escola do Legislativo
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A educação deve transmitir, de tato, de forma maciça e eficaz, cada
vez mais saberes e saber-fazer evolutivos1 adaptados à civilizaçãocognitiva, pois são as bases das competências do futuro... Àeducação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo

c
omplexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola

que permita navegar através dele. (Jacques Delors)



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO - 2007

CONSOLIDADO
PROGRAMAS	 ATIVIDADES	 CARGA HORÁRIA	PARTICIPANTES INSCRITOS

Capacitaço Interna	 63	 827h
	

2.730

Capacitação Externa	 30
	 921h30

	 2.642

Apoio aos Municípios	 30	 305h30
	 3.964

Educação para a Cidadania	 81	 ?16h30	 3.918

(') Total de atividades, considerando-se o somatório de turmas, disciplinas ou atividades.
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CAPACITAÇÃO INTERNA
1 - QUADRO GERAL

Curso Prepatatoi o e de Reciclagem de	31/1 a 21?	Lstagiâ ios do Procon
Estagiários do Procon - 2 turmas (*)	30/7 e 31/7	Assembléia
Formação Escolar - Telecurso	512 a 18/5	Servidores e funcionários
2 grau - 3 disciplinas (')	 terceirizados da ALMG
Recepção à 16 Legislatura (20071 Deputados, chefes e2011) - "Uma visão do Parlamento:	Janeiro a	servidores de gabinetesConceitos, técnicas e práticas	Novembro parlamentaresLegislativas" - 13 atividades (')

Chefes e operadores de
Sistemas de Pessoal - 2 turmas (*)	2212 e 26/2	informática dos gabinetes

parlamentares
Programa de Atualização em Poder

Março aLegislativo e Administração
dezembro	Servidores da ALMG

Pública - 8 palestras (*)

Segurança em Instalações e
9/4 a 20/4	Servidores e funcionários

Serviços com Eletricidade	 terceirizados da ALMG
Curso Básico de Defesa Civil - 24/4 a 26/4	Servidores de gabinetes
em parceria com o Cedec	 parlamentares

Introdução à Legística	 7/5 a 18/6	Servidores das áreas ligadas
ao processo legislativo

Regimento Interno e Dinâmica do 9/5 a 1 0/6	Servidores da ALMG
Processo Legislativo

Atualização do Código de Processo 16/5 a 6/7	Procuradores e advogados
Civil	 da ALMG

Estudos de Língua Portuguesa -	28/5 a 25/6	Servidores da área
2 turmas (*)	 2910 a 26/6	administrativa da ALMG

Servidores das GGs de
Indexação	 20/06 e 21/06 Documentação e Informação

e da Consultoria Temática

Palestra Preparatória para o	 Servidores das áreas e
Seminário Legislativo Mineração,	217	gabinetes envolvidos na
Desenvolvimento e Sustentabilidade	 realização do seminário

Legislativo

20 horas	 65

106 horas	 27

297h30	 754

3 horas	 32

24 horas	932

40 horas	 20

7h30	 47

15 horas	 99

24 horas	 32

18 horas	 25

48 horas	 67

8 horas	 12

3 horas	 32

(continua)
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6/8 a 10/8

9/8 a 10/8

13/8 a 24/9

13/8 a 5/10

20/8 a 24/8

23/8

1719 a 2119

24/9 a 15/10

Servidores da GG de
Documentação e
Informação

Servidores da TV ALMG e de
outras assembléias estaduais

Servidores da área
administrativa da ALMG

Servidores da área
administrativa da ALMG

Servidores da GG de
Finanças e Contabilidade

Servidores da área
administrativa da ALMG

Chefes e assessores de
gabinetes parlamentares;
servidores da Sedese

Servidores da GG de
Consultoria Temática

20 horas	 17

16 horas	 25

24 horas	 28

32 horas	 15

6 horas	 13

6 horas	 46

18 horas	 157

17 horas	 41

16/10 a 22110 Assessores de gabinetes
e 12111	parlamentares

5/11	
Servidores da área

 administrativa da ALMG

Servidores da GG de Apoio
5/li a 3/12	ao Plenário

12 horas	 134

3 horas	 55

10 horas	 13

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO - 2007

I\J c k'ecuperação da
Informação em Ambientes
Automáticos

TV Digital - Padrões e Sistemas de
Radiodifusão

Noções de Direito Público e
Administrativo

Produção de Texto

Execução Orçamentária, Financeira
e Contábil com Utilização do Safei

Reciclagem do Sistema de
Protocolo Geral - SPG - 2 turmas (*)

Uso do Sistema de Apresentação dos
Planos de Trabalho das Emendas
Parlamentares - 9 turmas (*)

Leis Orçamentárias e Sua Utilização
pelo Consultor Legislativo - PMDI,
PPAG, LDO (Lei de Responsabilidade
Fiscal)

Oficina de Apresentação de
Emendas Parlamentares 4 turmas (*)

Convenções Gráficas e de Estilo do
Manual de Redação Parlamentar

Grupo de Estudo - Propostas de
Alteração do Regimento Interno da
ALMG

Metodologia de Arquivamento de 5/11 a 14/11	
Servidores da área 16 horas	 22

Documentação Administrativa	 administrativa da ALMG

Arquitetura da Informação e 26/11 a 6/12 Servidores da área
29 horas	 11

Comunicação na Internet	 administrativa da ALMG

Gestão de Projetos Aplicada às	 Servidores da Coordenação de
10/12 a 12,11?

	

	 6 horas	 9Rdacõe Públicas e Cerimoni1

(	1 ToLri de palticiI)dIrte dtendidos, condeíandose o somatório de turmas, drrpdrras ou ativtdrdcs.
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2712 e 1°/3

2/3

Chefes de gabinetes
parlamentares

Assessores legislativos

5/3 a 28/3
6/3 a 29/3

6/3 a 29/3
7/3 a 30/3

Assessores legislativos

Assessores legislativos

48 horas	58

48 horas	70

12/3 a 20/3 Equipe de atendimento dos 24 horas
gabinetes parlamentares

9/4 a 13/4	Servidores de gabinetes	18 horas	56parlamentares

26/4 a 14/5 Servidores de gabinetes	30 horas27/4 a 14/5	parlamentares
64

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO - 2007

2- DETALHAMENTO DAS AÇÕES ESPECIAIS
2.1 - Recepção à 16 Legislatura (2007/2011) - Uma visão do Parlamento: conceitos, técnicas e práticas legislativas

fti31/1 16 Legislatura
Encontro com os Parlamentares

Ciclo de Palestras para Chefes de Gabinetes
Parlamentares Estrutura e Funcionamento	1212 a 16/2	Chefes de gabinetes
do Poder Legislativo	 parlamentares

3 horas	43

17h30min	85

Ciclo de Palestras para Chefes de Gabinetes
Parlamentares - Estrutura e Organização
da Administração Pública Estadual
Programa de Atualização e Capacitação para
Gabinetes Parlamentares - Apoio ao Processo
Legislativo e às Atividades Parlamentares

7 horas	64

3 horas	92

Programa de Atualização e Capacitação para	 Assessores de imprensa e
Gabinetes Parlamentares -	 5/3 e 6/3	jornalistas de gabinetes	9 horas
Workshop Poder Legislativo e Comunicação	 parlamentares

76

Programa de Atualização e Capacitação para
Gabinetes Parlamentares - Técnica Legislativa
- 2 turmas (*)

Programa de Atualização e Capacitação para
Gabinetes Parlamentares - Regimento Interno e
Dinãnnica do Processo Legislativo - 2 turmas (•)
Programa de Atualização e Capacitação para
Gabinetes Parlamentares - Atendimento e
Recepção 2 turmas (*)

Programa de Atualização e Capacitação para
Gabinetes Parlamentares - Noções Básicas sobre
o Processo Orçamentário - 2 turmas (*)
Programa de Atualização e Capacitação para
Gabinetes Parlamentares - Correspondência
Oficial - 2 turmas (*)
Programa de Atualização e Capacitação para	 Assessores Legislativos e
Gabinetes Parlamentares - Pesquisa em	7/5 a 11/5	operadores de informática	30 horas
Bancos de Dados da ALMG - 2 turmas (*)	21/5 a 25/5 dos gabinetes parlamentares
Programa de Atualização e Capacitação para
Gabinetes Parlamentares - Tópicos da Língua	13/8 a 11/9	Servidores de gabinetes	60 horasPortuguesa - Noções Básicas do Uso de	11/10 a 13/11 parlamentares
Pronomes e Verbos - 2 turmas ()

•1
(*) Total de participantes atendidos, considerando-se o somatório de turmas, disciplinas ou atividades.

20

69
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO - 2007

2.2 - Programa de Atualização em Poder LegisLativo e Administração Pública

PALESTRAS	 CARGA PARTICIPANTES

uLedilsio e e)uca Feitos um pari o outro?	
HORARI	INSCRITOS

Dep. Sebastião Hetvécio	 26/3 Servidores da ALMG	3 horas	99

Legstica Por uma Lei Próxima do Cidadão
Fabiana de Menezes Soares	 23/4 Servidores da ALMG	3 horas	176

Gestão do Conhecimento no Contexto da Administração
Pública Brasileira: Desafios e Oportunidades	

28/5 Servidores da ALMG	3 horas	157Rodrigo Baroni de Carvalho

Previdência do Servidor Público: Uma Visão Panorâmica
Maria de lourdes Capanema Pedrosa	 2516 Servidores da ALMG	3 horas	125

Relacionamento entre Poderes e Órgãos da
Administração Pública	 2718 Servidores da ALMG	3 horas	120José Geraldo de Oliveira Prado

Gestão de Arquivos Eletrõnicos	 24/9	Servidores da ALMG	3 horas	75Célia da Consolação Dias

A Separação dos Poderes e o Momento Atual	
5/11 Servidores da ALMG	3 horas	105Brasileiro Júlio César dos Santos Esteves

Norma Lingüística e Relaç5es de Poder	 3/12	Servidores da ALMG	3 horas	7Celso Fraga da Fonseca
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FIM

A educação é o ponto em que decidimos
se amamos o mundo o bastante para
assumirmos a responsabilidade por ele.
(l-Ianflah Arendt)
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO - 2007

[.i ht'i 1 vx.it.i * i
1- QUADRO GERAL

Programa de Fomiaçào Acddmica -
Curso de Especialização em Poder Legislativo	15/1 a 2711	Servidores da ALMG e
(parceria PUC Minas) - 2 turmas (*)	 16/7 a 2717	público em geral

Programa de Formação Acadêmica -
Curso de Especialização em Comunicação	Março a	Servidores da ALMG e

dezembroPública (parceria PUC Minas) 	público em geral

Programa de Educação a Distância - Redação	5/3 a 25/4	Público em geralOficial (parceria lnterlecjis) - 5 turmas (*)

Programa de Educação a Distância - História 19/3 a 29/6Política de Minas Gerais: uma introdução	20/8 a 30/11 Público em geral
crítica - 2 turmas (*)

Pensando em Minas - Reforma Política e	 30/5	Servidores da ALMG e
Fidelidade Partidária	 público em geral

Pensando em Minas - É possível obedecer às	 Servidores da ALMG e
leis no Brasil?	 19/6

360 horas	77

240 horas	28

30 horas	500

1120 horas	192

3 horas	161

3 horas	109

Programa de Apoio Interinstitucional -
Técnica Legislativa - 2 turmas (*)

III 'JCI at

Servidores da Secretaria
12/6 a 12/7 de Estado de	 60 horas

16/10 a 27/11 Planejamento e Gestão
PiA

(continua)
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Servidores da Assembléia
Legislativa de Santa	3 horas
Catarina e público em
geral

Parlamentares, servidores
da Assembléia Legislativa
de Santa Catarina e de	9 horas
câmaras municipais do
Estado
Servidores da ALMG e de
outros órgãos,	 3 horas
profissionais e estudantes
de comunicação
Servidores da ALMG e de
outros órgãos, 3 horasprofissionais e estudantes
de comunicação

17 horas

Servidores da ALMG e
público em geral

Servidores da ALMG e
público em geral

24/9

Se 9/10

24/8

15/10

13/9

13/9

10/9 a 1219 Servidores da ALMG e
público em geral

4 horas

4 horas

100

100

185

141

600

12

17

(	itnua)

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO - 2007

Programa de Apoio Interiristitucional -
Correspondência Oficial 2 turmas (")

Programa de Apoio Interinstitucional -
A Formação Social e Política Brasileira e o
Papel do Vereador

Servidores da Secretaria15/10 a 31/10 de Estado de9/11 a 26/11 Planejamento e Gestão

Agentes públicos e
políticos, candidatos a

24/5	mandatos eletivos,
lideranças comunitárias e
à sociedade - São
Lourenço do Oeste - SC

30 horas	34

2h30	80

Programa de Apoio Interinstitucional
Os princípios constitucionais fundamentais
como manifestação do paradigma do Estado
Democrático de direito e como matrizes dos
direitos e garantias fundamentais

Programa de Apoio Interinstitucional -
Curso Processo Legislativo

Ciclo de Palestras Comunicação e Poder
Legislativo - Planejamento Estratégico em
Comunicação integrada

Ciclo de Palestras Comunicação e Poder
Legislativo - Legislativos On-Line e os
Requisitos da Democracia Digital

Congresso Internacional de Legistica -
Qualidade da Lei e Desenvolvimento

Congresso Internacional de Legistica -
Qualidade da Lei e Desenvolvimento - Oficina
"Modelização causal de um problema legislativo"
Congresso Internacional de Legistica -
Qualidade da Lei e Desenvolvimento - Oficina
"A comunicação na dimensão política da
produção legislativa"

W



Servidores da ALPvIG e
público em geral 4 horas

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO - 2007

Congiesso Internacional de Leglsticd
Qualidade da Lei e Desenvolvimento - Oficina
"Atuação legiferante dos entes federados:	13/9	Servidores da ALMG e	4 horas
adequação de proposição à repartição de	 publico em geral
competência"

Congresso Internacional de Legistica -
Qualidade da Lei e Desenvolvimento -	 Servidores da ALMG e

13/9 4 horasOficina"Produção de textos normativos:	 público em geral
retextualização"

27

28

Congresso internacional de Legística -
Qualidade da Lei e Desenvolvimento -
Oficina "Fontes de pesquisa para a produção
legislativa"

X Encontro da Associação Brasileira das
Escolas do Legislativo (Abel) - Ética Pública e	26 e 2719
Democracia: o papel da Educação Legislativa

13/9

Escolas das assembléias
legislativas estaduais,
da Câmara dos Deputados
e do Senado, além de 12 horas
representantes do TCIJ e
dos tribunais de contas
do Estado e escolas das
câmaras municipais

71

Debate sobre Fidelidade Partidária -	 Servidores da ALMG e9/10 e 7/12 6 horas
02 atividades (*)	 público em geral

iWkD

77
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO - 2007

M# Á $	 ['J 1! 1 ['11 [•J
1- QUADRO GERAL

Verc,doies e
Abril a junho

	

	
seívidores de	

126 horascàmaras municipais

Abnla	Vereadores, servidores,

dezembro	lideranças comunitárias,	103 horas
estudantes e sociedade civil

Vereadores, assessores

Março a	parlamentares, servidores

novembro	municipais, lideranças da
sociedade civil, professores
e estudantes

Vereadores, técnicos eEncontro CEAC: Legislativo, Comunicação e 
28/11 a 30/11 amunicipaisCidadania - 3 atividades (*)

iJ.ii•
(*) Total de participantes atendidos, considerando-se o somatório de turmas, discipiinas ou atividades.

PJI.IHid dc	pcitaçdo eni I-odei
Legislativo Municipal. - 6 cursos (*)

Encontros com a Política - 9 atividades (*)

Cursos e palestras (participação em
eventos) - 12 atividades (*) 56h30

20 horas

775

934

1.904

351

27



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO - 2007

2- DETALHAMENTO DAS AÇÕES ESPECIAIS
2.1 - Programa de Capacitação em Poder Legislativo Municipal

r1I1:I(s(/iTiI I I :'}.	 DATA______

Poder e Processo Leqislativos Municipais

	

	 Vereadores e servidoies
24/4 a 26/4 de câmaras municipais 21 horas	101

Turma 1
Vereadores e servidores

Planejamento e Orçamento Público	 8/5 a 10/5	de câmaras municipais	21 horas	123

Poder e Processo Legislativos Municipais	15 a 17/5	Vereadores e servidores	21 horas	69
Turma 2	 de câmaras municipais

Redação do Texto de Lei e Correspondência	22 a 24/5	Vereadores e servidores	21 horas	201
Oficial	 de câmaras municipais
Administração Contábil-Financeira do	 12 a 14/6	Vereadores e servidores	21 horas	120
Legislativo Municipal	 de câmaras municipais

Comunicação no Poder legislativo Municipal	26 a 28/6	Vereadores e servidores21 horas	161
de câmaras municipais
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO - 2007

2.2 - Encontros com a Política

Veredures,	sessore, [IderaIl(ds
comunitárias e sociedade civil

Vereadores, assessores, lideranças
comunitárias e sociedade civil

Vereadores, assessores, lideranças
comunitárias e sociedade civil

Vereadores, servidores públicos, lideranças
da sociedade civil e estudantes

Periquito	 23/4

Santo Antõnio do Itambé	4/6 a 6/6

Piranga	 15/6 e 16/6

Ituiutaba	 4/9e 5/9

4 horas	70

21 horas	184

13 horas	140

16 horas	144

Autoridades municipais, lideranças daVarginha	 21/9 e 22/9	.
	

11 horas	100osoedade civil, professores e estudantes

Vereadores, assessores, servidores,João Monlevade	 1°/lo	lideranças sociais, professores e estudantes	7 horas	140

Janaúba	 18/10	Vereadores, assessores, servidores,	 8 horas	96
Lideranças sociais, professores e estudantes

Sete Lagoas	 30/10 e 31/10 Vereadores, assessores, servidores,	 11 horas	60
lideranças sociais, professores e estudantes

Vereadores, assessores, servidores,
Cordisburgo	 11112	lideranças comunitárias, professores e	6 horas	Em andamento

estudantes

Vereadores, assessores, servidores,
Pains	 14/12	lideranças comunitárias, professores e	6 horas	Em andamento

estudantes
Total (**)	 li 103 horas	934

Pmsença estimada	 Fxcuidas as atividades em and,iniento
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Vereadores, lideranças
7/6	comunitárias, professores e

público em geral

Vereadores e estudantes
universitários de Sete Lagoas

Vereadores e assessores de
câmaras municipais de todo o
Estado

Prefeitos de municípios
mineiros e participantes do
encontro Sebrae

29/8

31/8

26/9

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO - 2007

2.3 - Cursos e Palestras (participação em eventos)

Palestras sobre Dinâmica do Processo
Legislativo e Comunicação no Poder
Legislativo - Montes Claros

Palestra sobre A Transição do Fundef
para o Fundeb: Vantagens e
Desvantagens - Baependi

Palestra sobre Planejamento e Política -
11 Semana de Legislação - Além Paraíba

Palestra sobre Direitos Humanos - Arcos	11/5

Oficinas de Comunicação - Capacitação em 17/5 a 2515
Comunicação Estratégica - Montes Claros

Palestra sobre Profissionalização e Ética	26/5
na Gestão Pública - Passos

Palestra sobre Mineração: Desafios para
a Sustenta bilidade do Desenvolvimento
Regional - 1 Seminário sobre
Desenvolvimento Sustentável Local e
Regional - Conceição do Mato Dentro

Palestra sobre A Importância do
Legislativo Municipal - Sete Lagoas

Palestra sobre Administração Pública -
Seminário do Poder Legislativo
Municipal (parceria Cetor/Cãmara dos
Deputados) - Viçosa

Palestra sobre Relacionamento entre
Poder Legislativo e Poder Executivo -
Sebrae Belo Horizonte

Estudantes e lideranças da
sociedade civil da região

Servidores da Câmara Municipal
de Montes Claros

Estudantes, professores, agentes
políticos e lideranças comunitárias

	

4 horas	150

	

1h30	100

	

2 horas	60

	

2 horas	50

	

32 horas	224

	

3 horas	100

	

3 horas	80

	

2 horas	600

	

4 horas	100

	

1 hora	200

Vereadores, servidores
9/3	municipais e lideranças

comunitáriasnitárías

Vereadores de câmaras
14/4	municipais da região e

profissionais da área da Educação

10/5	Público em geral

Palestra sobre Orçamento e	 Servidores públicos federais,
Planejamento Público - Feira Nacional	17/10	estaduais e municipais,	 1 hora	180
de Administração Pública - Uberlândia	 vereadores, estudantes

Palestra sobre O Papel do Vereador -	26/10	Vereadores e lideranças cia	1 hora	60
Caeté	 sociedade civil

.i.i r'	-
() Presença estimada
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO - 2007

2.4 - Encontro Ceac: Legislativo, Comunicação e Cidadania

(Jí€inj de (eirrionia1 para Lmaras	 Velcddoes,
28/11	 técnicos e assessores

Municipais	 de câmaras municipais	 8 horas	115

Oficina de Educação para Cidadania	29111	Vereadores, técnicos e assessores 8 horas	124de câmaras municipais

Oficina de Redação Parlamentar	30/11	Vereadores, técnicos e assessores	4 horas	112
de câmaras municipais

1I1i[.It*UII
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Eu insisto em cantar
Diferente do que OUVL

Seta COmO for, recomeçar
Nada há, mas há de vir.
Me disseram que sonhar
Era ingêflu0 e dai?
Nossa geração não quer sonhar,
Pois que sonhe a que há de vir.
(OswadO	fltenegt0)
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA ÉsãoLA DO LEGISLATIVO - 2007

=

Ii7j7Á
1— QUADRO GERAL

PERíODO

Muço i	LsI	nitüs U) :flsiiio
dezembro	fundamental, médio e superior

Estudantes do ensino médio e
9/3 a 11/6	do curso de Ciências Sociais da

PUC Minas

Visitas Orientadas	63 visitas
agendadas (*)

Paliamento Jovem 2007-
8 atividades (*)

136 horas	2.363

29 horas	758

Curso Preparatório para Monitores do 14/9 a 2110
Parlamento Jovem 2008

Estudantes do curso de Ciências
Sociais da PUC Minas e membros
da Ong Meu deputado.org

25 horas	37

Cursos e Palestras -	 Março a	Estudantes do ensino
17h30	6106 atividades (*)	 Novembro	fundamental, nédio e sSuperior

Conexão Assembléia - IiniBH -
DdEstudantese Direito Penal doDireito Penitenciário/Execução Penal	2/4 a 18/6 	 9 horas	150

LIniBHivi rIdes ()

ticipantes atendidos, corisr,trrndo-se o somatório de ILIr ruas, disLip[inas ou atividades.
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Alunos participantes de programas
de Educação para Cidadania de

23/3 a 28/3	 24 horas
mcaaras municipais e de

iniciativas da sociedade

571

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO - 2007

2- DETALHAMENTO DAS AÇÕES ESPECIAIS
2.1 - Visitas Orientadas

Março a
dezembro

Março a
dezembro
Março a

dezembro

4a a 7a série cio Ensino Fundamental

8 série do Ensino Fundamental e
V ao 3 11 ano do Ensino Médio

Ensino Superior

Turmas Especiais

Estudantes do ensino
fundamental

Estudantes do ensino médio

Estudantes do ensino superior

44 horas	937

28 horas	490

36 horas	569

Turmas Terceira Idade	 25/9 a 22111 Grupos de terceira idade	 4 horas	105

rn	 •Lirhoras

2.2 - Parlamento Jovem 2007

Lançamento do Parlamento	 Lstudantes do ensino médio e do curso9/3	 4 horas	130
Jovem 2007	 de Ciências Sociais da PUC Minas

Estudantes do ensino médio e do cursoOficina de Entrosamento	 27/3	 4 horas	130
de Ciências Sociais da PUC Minas

Mesa de Debates sobre Educação 13/5	Estudantes do ensino médio e do curso 3 horas	130
- Inclusão e Qualidade	 de Ciências Sociais da PUC Minas

Oficina de Funcionamento da GPI	 Estudantes do ensino médio e do curso16/4	 4 horas	13
e Consultoria Temática da ALMG	 de Ciências Sociais da PUC Minas

Estudantes do ensino médio e do curso
Oficina de Redação	 23/4	 3 horas	45

de Ciências Sociais da PUC Minas

Estudantes do ensino médio e do curso
Oficina de Teatro	 25/5	 3 horas	90

de Ciências Sociais da PUC Minas

Sessão Final - Reunião dos	 Estudantes do ensino médio e do curso4/6	 4 horas	110
Grupos de Trabalho	 de Ciências Sociais da PUC Minas

Estudantes do ensino médio e do curso
Sessão Final - Plenária	 11/6	 4 horas	110

de Ciências Sociais da PUC Minas
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO - 2007

2.3 - Cursos e Palestras (participações em eventos)

Relato de Experiência: 1 egislatvo	 Estudantes do ensino fundamental da
e Juventude - 30 Fórum das Águas	15/3	rede pública municipal e jovens dos	30 min	80
da Bacia do Rio Doce - Ipatinga	 programas de formação cidadã
Palestra: O Fexto Legal e a	 715	Alunos da disciplina Educação Inclusiva, do	4 horas	30
Produção das Leis - Belo Horizonte	 curso de Ciências Biológicas, da PUC Minas
Palestra no evento "Câmara Debate 15/6	Alunos do ensino fundamental e médio de	3 horas	300
Meio Ambiente" - Viçosa	 escolas públicas e particulares do município

Alunos da disciplina de Jornalismo
Palestra sobre Podei Legislativo -	2110	Investigativo do curso de Comunicação	4 horas	40Belo Horizonte	 Social da PUC Minas
Palestra: A Formação Científica

Estudantes do curso de Gestão Pública dodos Gestores Públicos - IV Semana	23/10	 3 horas	80
da Gestão Pública - (JniBH	 Uni B H

Palestra: As nossas ações contribuem	13/11	Estudantes da UniViçosa	 3 horas	80
para melhorar o mundo? - Viçosa
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Publicações
Educação é a base, o
fundamento, a condição
mesma para a democracia. A
justiça social, por excelência,
da democracia, consiste nessa
conquista da igualdade de
oportunidades pela educação.
Nascemos desiguais, nascemos
ignorantes e, portanto,
nascemos escravos. E a
educação que pode mudar.
(Anísio Teixeira)
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SetembroPesquisa e
Reflexão

Roteiro para organização de atividades

Infra-Estrutura	Setembro	acadèmicas da Escola do Legislativo, destinado
aos gestores de programas internos e a outras
casas legislativas

Infra-Estrutura Setembro

Pesquisa e
Reflexão

Outubro a
Dezembro

• De: Eleitor - Para: Deputado - Eliane Aparecida
Carneiro Moreira

Edição especial sobre Legística

Manual com informações sobre estrutura e
funcionamento da Escola do Legislativo

Produção mensal de textos sobre temas ligados
ao Poder Legislativo

Cadernos da Escota do
Legislativo (fascículo 14)

Guia para Organização de
Atividades Académicas

Regulamento Interno da Escola
do Legislativo de Minas Gerais

Artigos para informativo da
Câmara Municipal de Sete Lagoas
- 3 artigos

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO - 2007

1- QUADRO GERAL

ubh.çc JeSiiidd.I 1	LH1OS dn pwgraw
Janeiro	de Visitas Orientadas, reunindo jogos, palavras

cruzadas e desafios, tendo como tema das
atividades o Poder Legislativo

O controle de constitucionalidade preventivo
da ALMG - Marília Horta Simões

• Avaliação de capital intelectual nas páginas WEB
das assembléias legislativas brasileiras - Fabíola
Beatriz R. Farage Cohen, Sheyla Abreu de Brito

Junho
	Melio, Paula Patrícia de Oliveira e Alexandre

Bossi Queiroz
• Águas, energia elétrica e cultura: o caso Irapé

- Uma contribuição à ação político-parlamentar
- Márcio Roberto Alves dos Santos

Coquetel - Assembléia de Minas	Educação para
- O Poder do Cidadão	 Cidadania

Coleção de Relatórios do Nepel -	Pesquisa e
4 fascículos	 Reflexão

Guia para Organização de	 Roteiro para organização de atividades de

Atividades de Educação para	Educação para	Novembro	Educação para Cidadania, destinado aos

Cidadania	 Cidadania	 gestores do programa na Escola do Legislativo
e a outras casas legislativas
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Escota do Legislativo
Av. Olegário Maciel, 2.161 - Lourdes
30180-112 - Belo Horizonte - Minas Gerais
(31) 3348-5400
www.almg.gov.br/escola
escola@almg.gov.br

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Rua Rodrigues Caldas, 30 - Santo Agostinho
30190-921 - Belo Horizonte - Minas Gerais
(31) 2108-7000
www.atmg.gov.br

Publicação da Escola do Legislativo
Texto e Edição - Escola do Legislativo
Diretoria de Comunicação Institucional
Criação, formatação e revisão - Gerência de Comunicação Visual
Gerência-Geral de Suporte Logístico
Impressão
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ESTADO DE MINAS GERAIS
DATA DE DEVOLUÇÃO

ESTA OBRA DEVE SER DEVOLVIDA NA
L	 ÚLTIMA DATA CARIMBADA
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