
trabalham com o Regimento Interno e,	Grupo busca
por isso, o curso fica mais interessante",	uniformizar
esclarece. Na sua opinião, as aulas irão	interpretação

contribuir para uniformizara maneira de do Regimento

assessorar os parlamentares.

I

Escola

Regimento Interno é tema de curso
Alunos formam grupo de trabalho e formulam sugestões que poderão servir para reforma do Regimento
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Alvo de interpretações variadas e,
volta e meia, objeto de polêmica, mesmo
entre aqueles que têm mais intimidade
com ele, o Regimento Interno daAssem-
bléia é uma espécie de Bíblia para quem
cuida do processo legislativo. Pois é so-
bre esta publicação que a Escola do
Legislativo está promovendo mais um
curso do Núcleo Específico, intitulado
"Procedimentos Regimentais".

Segundo o Assessor do Plenário (e
professor) Antônio Geraldo Pinto, o cur-
so se transformou em uma espécie de
grupo de trabalho. A meta principal do
grupo, explica, é uniformizar a interpre-

tação do Regimento Interno e otimizar o
trabalho dos assessores do processo le-
gislativo. Tudo aquilo que os alunos iden-
tificam como disposições que merecem
aperfeiçoamento poderá se transformar
em subproduto do curso e servir, futura-
mente, de contribuição para uma refor-
ma do Regimento.

Iniciadas no mês de agosto, as au-
las, que terminam no próximo dia 26,
acontecem sempre às segundas e sextas-
feiras e são destinadas a servidores das
Gerências-Gerais de Apoio ao Plenário,
de Apoio às Comissões e de Consultoria
e Pesquisa.

Uma das 26 alunas, Fátima Trivela-
to, afirma que uma das vantagens da
turma é seu amadurecimento. "Todos já

Programa de TV estimula exercício da cidadania0
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A equipe do Centro de Apoio Áu-

dio-Visual, que produz os programas de
TV "Assembléia Informa", deparou, no
final do primeiro semestre, com uma
proibição do Tribunal Regional Eleitoral
(TRE). Estava vedado até o final das
eleições o uso de
imagens de depu-
tados que tentam a
reeleição ou men-
ção do nome de
qualquer parla-
mentar postulante
a cargo eletivo. A
partir daquele mo-
mento, seria ne-
cessário buscar um novo formato para os
programas, que estavam impedidos de
veicular imagens de deputados em cam-
panha, bem como de mencionarem seus
nomes.

A saída foi caminhar para a persu-
asão e tentar "fazer a cabeça" do eleitor,
educando-o para o exercício da cidada-

fia. Desde o dia 24 de junho, quando foi
veiculado "Ditadura e Democracia", e
até 3 de outubro, terão sido produzidos
17 programas no formato "Educação
para a Cidadania". Eles trazem concei-
tos, opiniões e restrospectivas históricas,

abordando temas
como voto do ado-
lescente; evolução
do direito ao voto
ao longo das Cons-
tituições; campa-
nha contra o voto
nulo e o voto bran-
co; informações so-
bre representativi-

dade; entre outros assuntos.
Para produzir os programas, a equi-

pe do Centro de Apoio Áudio-Visual teve
um trabalho considerável. No caso do
programa sobre a evolução do direito ao
voto, foi preciso fazer uma visita ao
Arquivo Público Mineiro, para selecio-
nar fotos e gravuras antigas.

Apesar da boa repercussão, o res-
ponsável pelo Centro de Apoio Áudio-
Visual, Márcio Metzker, afirma que pre-
cisaria haver mudanças, caso a iniciativa
se repetisse nas próximas eleições. "E
difícil fazer este tipo de programa, pois
precisaríamos estar mais aparelhados.
Mas valeu a pena o desafio de produzir
algo além do jornalismo diário, princi-
palmente porque não fomos pretensio-
sos", resumiu.

Proibição do TRE levou
equipe a criar "Educação

para a Cidadania ", um novo
programa de TV

Vinheta do
novo

programa
produzido pelo

CMV


