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0 Legislativo e a Sociedade foi um dos temas que
inspiraram a programação dos 170 anos da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, comemorados em 2005.
A escolha se justifica, pois nos últimos 20 anos a
interlocução com a sociedade tem sido o norte que
orienta as diretrizes de sucessivas Mesas do
Legislativo mineiro.

Ao longo desse período, esta Casa tem buscado
ampliar e fortalecer os espaços de participação da
sociedade no processo legislativo, garantindo a sua
inclusão no debate, nas decisões e na proposição de
questões de interesse fundamental para o Estado.

Esse é um aprendizado que resulta de uma
convivência democrática entre o Parlamento mineiro
e a nossa sociedade e tem avançado de forma
consistente, graças, entre outros fatores, á
contribuição da Escola do Legislativo.

A consolidação de uma democracia envolve a
participação de múltiplos atores, cada um com papéis
e atribuições distintas, mas complementares, que
juntas se fortalecem. A Escola do Legislativo participa
do aprimoramento desse processo, oferecendo cursos
e palestras de capacitação, atualização e formação
política dos agentes públicos e sociais do Estado
envolvidos nas ações do Legislativo mineiro.

Com a iniciativa de interiorização das atividades
da Assembléia de Minas, a Escola do Legislativo vem
estendendo suas ações também ao interior do Estado
para garantir a capacitação dos agentes públicos
municipais. É um esforço que está em sintonia com
as diretrizes da Mesa da Assembléia e que se manterá
com a mesma ênfase dada às ações de capacitação
interna, visando sempre ao fortalecimento da
democracia brasileira.

Mauri Torres
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais
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Escola do
Legislativo

Um projeto em evolução

No início dos anos 90, a Assembléia Legislativa
de Minas Gerais passou por uma ampla reestruturação
administrativa, abrangendo, entre outras iniciativas,
o desenvolvimento de um programa de educação
continuada do corpo técnico da Casa.

A criação da Escola do Legislativo, em julho de
1992, foi inspirada nesse processo e, em menos de
um ano, sua estrutura estava pronta para dar início
às atividades. A partir de fevereiro de 1993, a Escola
do Legislativo tornava-se responsável por criar, para
os servidores do Legislativo mineiro, oportunidades
de capacitação, aperfeiçoamento e atualização nas
áreas de interesse e de atuação da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais.

Ao longo de sua existência, a Escola do Legisla-
tivo buscou aprofundar suas ações de ensino, para
garantir a continuidade da formação dos servidores
do Legislativo estadual. Ao mesmo tempo, procurou
avançar por novos caminhos, derrubando os muros
de um centro convencional de treinamento, para
abrigar uma programação voltada para a formação
integral dos membros e servidores do Legislativo
mineiro e para a formação técnica e política de
agentes públicos, especialmente dos legislativos
municipais.

A Escola passou ainda a atuar na criação, siste-
matização e difusão de conhecimento técnico
especializado na área legislativa, por meio do estimulo
a pesquisas, produção de publicações e manutenção
de um "banco de conhecimento" institucional dis-
ponível para consulta na home page da Assembléia
Legislativa (www.almg.gov.br).

A Escola do Legislativo incorporou ainda, entre
suas atribuições, a responsabilidade pela implantação
de programas de formação política e de educação
para a cidadania, destinados às lideranças políticas
e comunitárias, estudantes, profissionais de diversas
áreas, organizações da sociedade civil e ao cidadão
que busca complementar a sua formação e aprimorar
a sua participação na construção de uma sociedade
democrática, justa e igualitária.
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No âmbito da estruturação temática, a Escola do
Legislativo atua dentro de oito grandes áreas-núcleo,
em torno das quais se organizam o conhecimento e
as competências construídas e disponibilizadas numa
instituição legislativa.

São elas:
• Jurídica e de Administração Pública
• Lingüística
• de Elaboração Legislativa
• de Comunicação e Informação
• de Políticas Públicas
• de Desenvolvimento Psicofuncional
• Histórico-Filosófica e Cultural
• Político-Parlamentar

Áreas de
Conhecimento

Áreas e Programas
1 - Capacitação Interna

A Escola do Legislativo é responsável pelas ações
de capacitação interna dos membros e servidores do
Poder Legislativo estadual. O atendimento é feito de
acordo com as demandas dos setores e a identificação
de oportunidades de capacitação que contribuam para
o aprimoramento do exercício profissional dos
servidores e do próprio funcionamento da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais.

Programas

1.1 - Apoio ao Parlamentar
Programa de informação e atualização dos

parlamentares, abordando conteúdos das diversas áreas
de conhecimento relacionadas com o Poder Legislativo
e desenvolvendo atividades que contribuam para o
aprimoramento da prática político-parlamentar. Inclui
ainda uma programação específica de recepção aos
deputados no início de novas legislaturas.

1.2 - Formação Continuada
Programa de qualificação e atualização técnico-

administrativa dos servidores do quadro permanente
e das assessorias parlamentares.
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1.3 - Formação Académica
Programa desenvolvido em parceria com

instituições mineiras de ensino superior, de caráter
académico-profissional, em nível de pós-graduação,
destinado à especialização de servidores da instituição
e de públicos externos, direta ou indiretamente ligados
à realidade dos poderes públicos, principalmente do
Poder Legislativo.

1.4 - Formação Gerencial
Programa de capacitação e aprimoramento

técnico-comportamental de servidores que ocupam
cargos e funções de direção e assessoramento.

1.5 - Formação Escolar
Programa de atendimento às demandas de

escolarização básica de servidores, nos níveis
fundamental e médio, por meio da oferta de telecurso,
em parceria com o Sistema Fiemg.

1.6 - Desenvolvimento Psicofundonal
Programa de preparação dos servidores para o

desenvolvimento de competências comportamentais
que reflitam no seu aprimoramento individual e na
melhoria das relações interpessoais, contribuindo
para a melhoria da qualidade de vida dos servidores
e do seu ambiente de trabalho.

2 - Capacitação externa
A Escola do Legislativo oferece cursos, palestras

e conferências em áreas temáticas de interesse e
atuação do Poder Legislativo, direcionados a
segmentos específicos da sociedade ou abertos ao
público em geral.

Programas

2.1 - Apoio aos Municípios
Programa de qualificação e atualização de agentes

políticos e técnicos de câmaras e prefeituras municipais,
nas áreas de conhecimento relacionadas com o Poder
Legislativo. As atividades são desenvolvidas na Capital
ou nos próprios municípios, em parceria com órgãos e
organizações locais da sociedade.

5
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2.2 - Apoio Interinstitucional
Programa de apoio para capacitação de servidores

e técnicos de outras instituições públicas, nas áreas
temáticas de atuação do Poder Legislativo. O
atendimento é feito de acordo com as demandas e
em parceria com as instituições solicitantes.

2.3 - Educação a Distância - Apoio Interlegis
Inclui atividades de ensino e reflexão a distância,

utilizando novas tecnologias educacionais. Além de
iniciativas próprias, a Escola do Legislativo mantém,
nessa área, uma parceria com o Programa Interlegis,
desenvolvido pelo Senado Federal, em vários projetos,
como os cursos a distância, videoconferéncias e
outros eventos.

2.4 - Formação Política
Esse programa inclui atividades e eventos abertos

ao público em geral ou direcionados a determinados
segmentos da sociedade, com o objetivo de transmitir
informações e estimular a reflexão acerca de questões
relacionadas à atuação dos poderes públicos, em
especial do Poder Legislativo, bem como sobre as
formas de organização e participação política da
sociedade.

3 - Pesquisa e Reflexão
Programa de fomento, apoio e divulgação de

iniciativas dos servidores da Assembléia de Minas
nas áreas de estudo e pesquisa sobre o Poder
Legislativo.

Programas

3.1 - Estudo e Pesquisa
o Núcleo de Estudos e Pesquisas da Escola do

Legislativo (Nepel), instituído pela Portaria n° 1212002,
destina-se a estimular a produção, a sistematização, o
registro e a divulgação de conhecimentos relevantes
para o aprimoramento das ações do Poder Legislativo,
de acordo com as seguintes linhas temáticas:

• A democracia representativa e os instrumentos
de participação do povo

6
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• Estado-membro no contexto do federalismo
brasileiro atual

• Poder Legislativo e sua relação com os demais
Poderes e funções do Estado

• A iniciativa privada e com as organizações não-
governamentais

• A prática político-parlamentar do Poder
LegisLativo estadual e de seus membros

3.2 - Pensando em Minas
Programa de palestras destinadas a divulgação,

apresentação e debate de teses, dissertações,
pesquisas e trabalhos técnicos feitos por servidores
da Assembléia, além de produções académicas sobre
o Poder Legislativo ou a política, elaboradas em
cursos de pós-graduação de universidades mineiras.

3.3 - Gestão do Conhecimento
Programa voltado para identificação, registro,

organização e dispo nibilização de informações sobre
competências, conhecimentos e produção técnica
de servidores e da própria Assembléia Legislativa,
especialmente por meio do Banco de Conhecimento
e da edição de publicações.

4 - Educação para a cidadania
O Programa de Educação para a Cidadania tem

como objetivos promover a maior aproximação entre
a Assembléia Legislativa e a sociedade e contribuir
para a formação política dos cidadãos.

Programas

4.1 - Visitas Orientadas
A Escota do Legislativo coordena o programa de

visitas orientadas à Assembléia, de estudantes de
escolas públicas e particulares, além de grupos de
terceira idade e alunos com necessidades especiais.
As visitas são agendadas de acordo com o perfil do
grupo, e o agendamento é formalizado por professor
ou responsável pela turma visitante, por meio de
carta, fax, e-mail ou formulário on-line.

7
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4.2 - Conexão Assembléia
O Conexão Assembléia é uma parceria com

instituições mineiras de ensino superior em projetos e
ações de educação para a cidadania e formação política.

4.3 - Parlamento Jovem
O projeto Parlamento Jovem é fruto de parceria

entre a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, por
intermédio da Escola do Legislativo, e o Curso de
Ciência Sociais da PUC Minas São Gabriel. Tem como
objetivo propiciar aos jovens estudantes uni-
versitários e do ensino médio um espaço para a
reflexão sobre o papel do Poder Legislativo estadual
e sobre a importância da participação política numa
sociedade democrática.

5 - Publicações
A Escola do Legislativo produz e edita publicações

em meio impresso, audiovisual e eletrônico, em seus
diversos programas e áreas de atuação, como apoio
às suas atividades de capacitação e de educação para
a cidadania, tendo como objetivo registrar e dis-
seminar textos e informações sobre pesquisas e
eventos realizados pela instituição.

Principais Pubticações por Programa
Capacitação Interna
• Processo legislativo

Apoio aos Municípios
• Manual de Inforniações Úteis para o
Funcionamento das Câmaras Municipais
• Atualização de Agentes Públicos (curso em
vídeo)

Pesquisa e Reflexão
• Cadernos da Escola do Legislativo
• Provocações
• Seminário Desafios e Perspectivas do Legislativo
Estadual

Educação para a Cidadania
• Cartilha Eletrônica
• Urano X Netuno

8



RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2005

Formação Política
• Coleção Passo a Passo
• Ciclos de Palestras "Formação Política" 1, II e
III (vídeo)
• Ciclo de Palestras "A desconstrução dos direitos
no Brasil" (vídeo)
• Ciclo de Palestras "História política de Minas
Gerais e do Brasil" (vídeo)
• Seminário de Filosofia Política "Os temas da
fundação e da democracia no pensamento
político"

NúcLeo de Tradução
• Glossário de Termos Parlamentares

9
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"A aspiração máxima de uma sociedade é tornar-se
uma nação, ou seja, ter um sentido coletivo de futuro
próprio que a permita orientar todas as suas ações e
instituições em uma determinada direção. E 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 os
desafios que a História lhe apresenta."
É com essas palavras que o educador, filósofo e sociólogo colombiano Jose Bernardo Toro
abre o primeiro capítulo de seu livro 'A construção do público: cidadania, democracia e
participação", no qual nos inspiramos ao organizar os dados deste relatório. É também com
elas que abrimos a apresentação desses dados que serão entremeados por outras citações
retiradas do mesmo livro. Dessa forma, esperamos explicitar o que os números do nosso
trabalho de 2005 não o fazem com a mesma propriedade: o compromisso da Escola do
Legislativo com um projeto de nação que passa pela construção do público, pelo fortalecimento
da democracia e pela reinvenção da cidadania.
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A Escola do Legislativo desenvolveu, ao longo
do ano de 2005, uma série de programas, projetos,
atividades e ações coerentes não apenas com as suas
propostas e frentes regulares de trabalho, mas também
com os objetivos e diretrizes do Parlamento mineiro,
conforme destacado a seguir:

ATIVIDADES PARA O PÚBLICO INTERNO
No âmbito interno, a diretriz de investimento

na capacitação e no desenvolvimento profissional
dos servidores da Casa, missão precipua da Escota
do Legislativo, foi, sem qualquer dúvida, um dos
princípios norteadores das atividades desenvolvidas
em 2005, especialmente num contexto de retomada
do aprimoramento profissional como requisito para
evolução na carreira funcional da instituição.

Nesse sentido, foram oferecidas aos servidores 23
atividades de capacitação, que se desdobraram em
40 diferentes ações, entre cursos, palestras, eventos
e oficinas, num total de 1.255 horas-aula e de 2.845
participantes. Essas atividades, cujas abrangência
e diversidade podem ser verificadas no detalhamento
anexo, buscaram atender não apenas às demandas
dos diferentes setores da Casa, mas também dos
diferentes cargos, atribuições e áreas de atuação
profissional dentro da instituição.

Destacaram-se, neste ano, como atividades de
capacitação:

• o Programa de Atualização em Poder
Legislativo e Administração Pública, que contou
com a participação de 1.309 servidores nas 12
palestras oferecidas ao longo do segundo semestre;

• a continuidade do Programa de Capacitação
em Orçamento Público, com atividades voltadas para
os públicos interno e externo, consoante com a
diretriz institucional de aprimoramento do próprio
Legislativo, mas também da sociedade, para o efetivo
acompanhamento e fiscalização do orçamento e das
políticas públicas estaduais;

12
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• a continuidade de oferta de Cursos de
Especialização, tanto em Poder Legislativo
quanto na área de Marketing Político e de
Marketing e Comunicação Corporativa, por meio
de parceria com instituições académicas, os quais,
além de atenderem a uma grande demanda de
qualificação e obtenção de escolaridade formal por
parte dos servidores da Casa, servem também, na
medida em que abertos ao público em geral, como
canal de interlocução com outras esferas da
administração pública, bem como com diversificados
segmentos da sociedade.

Ainda no que se refere ao desenvolvimento
profissional do público interno da Casa, faz-se
necessário mencionar os avanços obtidos pela
Escola, por intermédio do seu Núcleo de Estudos
e Pesquisas (NepeL), no estímulo à produção de
conhecimento técnico na área do Poder Legislativo,
resultando, em 2005, na conclusão de dois projetos
de pesquisa, na publicação de mais um fascículo
dos Cadernos da Escola do Legislativo, bem como
na manutenção e incorporação de trabalhos ao
Banco de Conhecimento.

Também com relação à área de pesquisa, cabe
destacar a parceria, iniciada neste ano, entre esta Casa
e o Centro de Estudos Legislativos da UFMG, por meio
da qual espera-se congregar conhecimentos e
competências, tanto práticos quanto acadêmicos, para
a melhor compreensão das questões que dizem respeito
ao dia-a-dia do Poder Legislativo, notadamente no
âmbito estadual.

Outra atividade de relevo da Escola, ainda
relacionada ao público interno, foi a sua participação
direta no planejamento, organização e execução da
IV Semana do Servidor, especialmente no que se
refere à oferta de palestras e oficinas de artesanato,
atividades que, embora não constituam propriamente
um aprimoramento profissional, contribuem
certamente para uma maior satisfação e qualidade
de vida no trabalho.

13
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APOIO AOS MUNICÍPIOS
Em nível externo, Lima outra diretriz institucional

que norteou significativamente o trabalho da Escola
foi a preocupação com o fortalecimento do
processo de interiorização das ações do Poder
Legislativo.

Nesse aspecto, o ano de 2005 contou com uma
especial dedicação da Assembléia aos municípios do
Estado, tendo em vista não apenas o inicio de uma
nova legislatura nas respectivas administrações,
momento por si só complexo e desafiador, mas
também a ocorrência, nesse período, de algumas
demandas extraordinárias em face dos municípios,
tais como a elaboração dos PPA's e dos Planos
Diretores Municipais.

Nesse contexto é que a Escota, no primeiro
semestre deste ano, além de participar do
planejamento e da realização dos Encontros
Regionais "Desafios da Agenda Municipal 2005",
ofereceu uma rodada de nove cursos, no âmbito do
Programa de Capacitação de Agentes Públicos
Municipais, totalizando 328 horas-aula e atendendo
a 875 participantes, entre vereadores e assessores
de câmaras e prefeituras municipais, ao lado de
outros interessados.

Esse trabalho de apoio à capacitação dos agentes
municipais foi ainda complementado ao longo do
ano pela presença da equipe de professores da EscoLa,
a convite das instituições organizadoras, em diversos
eventos no interior do Estado; pela publicação de
unia edição atualizada do "Manual de Informações
Úteis para o Funcionamento das Câmaras
Municipais": e pela participação da Escola, em
parceria com o Instituto Estrada Real, num programa
específico de qualificação de agentes públicos dos
circuitos certificados.

Destaca-se também, nesse aspecto, o envolvimento
da Escola do Legislativo em programas desenvolvidos
nos âmbitos nacional e estadual, com vistas a
capacitar representantes de prefeituras e câmaras para

14



RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2005

a elaboração dos PPKs (Planos Plurianuais) e dos
Planos Diretores Municipais, segundo urna lógica
democrática e participativa.

A fim de ampliar e dar ainda maior efetividade às
suas ações de apoio aos municípios mineiros, a Escola
do Legislativo celebrou, em 2005, cinco novas
parcerias com vistas ao desenvolvimento de esforços
conjuntos de capacitação e formação política, tanto
com câmaras municipais (Viçosa, Divinópolis e
Coromandel) quanto com entidades associativas,
quais sejam a Associação de Câmaras do Centro-Oeste
de Minas (Acam) e a Associação de Vereadores do
Estado de Minas Gerais (Asvemg).

Importante mencionar, finalmente, que o apoio
da Escola aos agentes municipais estendeu-se
também a outros estados, por meio da participação
de seus professores em eventos promovidos pelas
respectivas assembléias legislativas, como parte do
Programa Nacional de Formação de Agentes
Políticos, coordenado pelo Interlegis.

Em termos numéricos, todo esse trabalho de apoio
aos municípios resultou, em 2005, na oferta de um
total de 15 atividades, que se desdobraram em 98
diferentes ações, representando 531 horas-aula e
2.317 participantes atendidos.

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA
Outra diretriz institucional de âmbito externo,

plenamente contemplada nas ações da Escola do
Legislativo, refere-se à intensificação das ações
voltadas para a interlocução do Poder LegisLativo
com a sociedade, de vez que esse é um dos
pressupostos básicos do Programa de Educação para
a Cidadania.

Por meio desse programa, procura-se, assim, não
apenas estimular a aproximação e a consolidação de
canais de comunicação entre o Legislativo e a
sociedade, como também criar as condições propícias
para esse diálogo, que será tanto mais efetivo quanto
maior for o conhecimento dos cidadãos acerca do

15
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papel e do funcionamento dos poderes públicos num
contexto democrático.

Nesse sentido, cabe destacar as seguintes
reaLizacões em 2005:
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- CAPACITAÇÃO INTERNA

"O que torna um sujeito cidadão não é ter carteira
de identidade ou título de eleitor, mas sua
capacidade de gerar ou modificar a ordem social,
ou seja, a sua capacidade de criar Liberdade."



115 horas

24 horas
(6 palestras)

22 horas

20 horas

30 horas

320 horas
(6 disciplinas)

34 horas

18 horas

12 horas
(3 palestras)

4 horas

30 horas
(5 atividades)

14 horas

360 horas
(6 disciplinas)

22 horas

8 horas
(2 turmas)

12 horas

28

393

32

33

36

90

27

21

173

24

289

15

58

33

20

26

22 horas
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1 - QUADRO GERAL

	IDj/	Aqentes de segurança da
ALMG

	

23/2 a 11/3	Servidores de diversos setores
da ALMG

	

14/3 a 25/6	Servidores de gabinetes
parlamentares

	

15/3 a 19/6	Servidores de gabinetes
parlamentares

	

28/3 d 215	Procuradores e consultores da
A LMG

	

5/4 a 16/12	Servidores da ALMG e
terceirizados

	

30/4 a 256	Jornalistas e servidores da 66
de Rádio e TV

	

6/6 a 29/8	Servidores da GG de
Taquigrafia e Publicação

Servidores da DCI e de

	

5/5 a 10/11	gabinetes parlamentares,
público externo

16/5	Diretores e gerentes-gerais da
ALMG

Deputados, assessores de

	

30/5 a 19/10	gabinetes e servidores,
público externo

	

13/6 a 1/7	Servidores da 66 de
Documentação e Informação

	

15/6 a 3 1112	Novos servidores empossados
em 2005

	

20/6 a 1/7	Servidores de diversos setores
da ALMG

6 e 30/6	Monitores de estágio
probatório

4 e 5/7	Estagiários do Procon
Assembléia

	

2218 a 219	Servidores de diversos setores
da ALMG

Defesa C5Oflt 1

Gestão do Novo Sistema de Telefonia
da ALMG

Regimento Interno e Dinâmica do
Processo Legislativo

Técnica Legislativa

Atualização em Direito Civil

Telecurso

Linguagem da Reportagem-
Documentário

A Língua Portuguesa na Transcrição da
Linguagem Ora[

Ciclo de Palestras "Comunicação
Pública e Assessoria de Imprensa"

Desenvolvimento GerenciaL —Avaliação
de Desempenho

Programa de Capacitação em
Orçamento Publico

Curso Avançado de Pesquisa nos
Bancos de Dados de Matérias em
Tramitação - Mate

Curso de Formação Introdutória à
Carreira do Servidor da ALMG

Dinâmica do Processo de Contratação

Treinamento de Monitores para a
Pratica Monitorada

Formação Introdutória para
Estagiários do Procon ALMG

Dinâniica do Processo de Contratação

22



48 horas
(12 palestras)

4 horas

15 horas

30 horas

27 horas

16 horas

1.309

101

32

11

18

43

RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2005

Programa de Atualização em Poder	29/8 a 28/11	Servidores da ALMGLegislativo e Administração Pública

Reciclagem de Conhecimentos	 6/9	Servidores de diversos setores
Relativos ao Sistema de Protocolo	 da ALMG

Teorias da Interpretação -	 19/9 a 17/10	Servidores de diversos setores
Hermenéutica Filosófica	 da ALMG

Libras - Língua Brasileira de Sinais	2019 a 22/11	Servidores ligados ao
(II)	 atendimento ao público

Políticas Públicas	 3/10 a 2112	Servidores da GO de
Consultoria Temática

Redação Argumentativa para	 Redatores, jornalistas e
Elaboração de Pronunciamentos e	26 e 27110	assessores de gabinetes
Ri ístrnr	 ei ria me ritri

L	 I1iIid.
Total de participantes atendidos em função do número de disciplinas.

2 - ATIVIDADES ESPECIAIS
2.1. Programa de Formação Escolar (Tetecurso Ensino Médio)

Português	 5/4 a 30/8	Ser.idores da AL6 e das
empresas terceirizadas

Matemática	 5/4 a 30/8	Servidores da ALMG e das
empresas tercei rizadas

Artes	 19/9 a 16/12	Servidores da ALMG e das
empresas terceirizadas

Física	 19/9 a 16/12	Servidores da ALMG e das
empresas terceinzadas

Inglês	 19/9 a 16/12	Servidores da ALMG e das
empresas terceirizadas

Geoqrafia	 19/9 a 16112	Servidores da ALMG e das
1lprei t	i i .idr.

pWqIIIId,dO (ili)d(lt.

Total de participantes atendidos em função do número de disciplinas.

88 horas	 15

86 horas	 15

32 horas	 15

44 horas	 15

22 horas	 15

48 horas	 15

23



RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2005

2.2. Ciclo de Palestras "Comunicação Pública e Assessoria de Imprensa"

55

30/6

1011

A Comunicaç: [ttit:
Trabalho da Assessoiia de Imprensa -
Jorge Mena Duarte

Comunicação Pública. Legislativo e
Sociedade - Hetoiza Matos

Comunicação Pública e Democracia
Brasileira: a expedencia do Senado -
Arnando Rnitrinhiq

Seidores da Detona de
Comunicação, gabinetes e
público externo

Servidores da Diretoria de
Comunicação, gabinetes e
público externo

Servidores da Diretoria de
Comunicação, gabinetes e
publico externo

4 hora'	 58

4 horas	 30

4 horas	 85

2.3. Programa de Capacitação em Orçamento Público

Palestra de Lançamento - Desafios da
Transparência na Administração	 30,5	Aberto ao público
Pública

Oficina de Orçamento Publico	 23 a 25/8	
Assessores de gabinetes
parlamentares

Oficina de Orçamento Publico	 30/8 a 1°/9	
Assessores de cabinetes
parlamentares

Palestra - Sistema de Apresentação de	18/10	
Operadores e assessores de

Emendas ao Orçamento Público	 gabinetes parlamentares

Palestra - Proposta Orçamentária do	 Deputados e assessores de
•	 L ii	t

-	Palestra integiairte do l'ioyiaiiii	IS Ildi1dO CIII Miiii,.

4 horas

9 horas

9 horas

4 horas

34

29

75

57

24



RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2005

2.4. Curso de Formação Introdutória r Carreira do Servidor da ALMG - CFAL

Pr-ia .ontorada

Estrutura e Funcionamento da ALMG

Noções de Documentação, Informação
e Informática para o Trabalho
Legislativo

Poder Legislativo: Aspectos Históricos,
Sociopolíticos e Jurídicos

Servidor Público, Administração
Pública e Sociedade

Regimento Interno e Dinãmica do
Processo Legistativo

8/8 a 12/8	Novos servidores

22/8 a 219	Novos servidores

19/9 a 30/9	Novos servidores

17/10 a 2811 10	Novos servidores

21111 a 2112	Novos servidores

11

60 horas	 7

60 horas	 7

60 horas	 11

60 horas	 11

60 horas	 11

25



S	doie; da ALM(

Servidores da ALMG

Servidores da ALMG

Servidores da ALMG

Servidores da ALMG

Servidores da ALMG

Servidores da ALMG

Servidores da ALMG

Servidores da ALMG

Servidores da ALMG

Servidores da ALMG

Servidores da ALMG

-,	1cirr.	 1 1i

4 horas	 124

4 horas	 126

4 horas	 122

4 horas	 122

4 horas	 131

4 horas	 114

4 horas	 92

4 horas	 134

4 horas	 76

4 hora',	 97

4 Irora.

5/9

12/9

19/9

26/9

3/10

10/10

17/10

24/10

7/11

21 11

28 11

RELATÕRO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2005

2.5. Programa de Atualização em Poder Legislativo e Administração Pública

H;tonu 1
Legislativo Estadual

Aspectos Sociopoliticos da Atividade
Parlamentar

Democracia Representativa e
Democracia Direta

Federalismo e Parlamento

Principias da Administração Pública

Organização da Administração Pública

Natureza das Instituições Públicas e
das Organizações Privadas

Novos Institutos na Administração
Pública Brasileira

Previdência Social do Servidor Público
Panorama e Perspectrva'

Análise Crítica dos Fundamentos da
Relação entre Servidor e Estado

Papel Social da Lei

Revisão da Leqistação Orçamentaria

26



RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2005

2.6. IV Semana do Servidor (*)

Paletrd: Ehca e Felicidade - Roberto
Pati u Mundim Pena

Palestra: Auto-estima, essência da
vida - Clara Feidman

Palestra: Quem Sabe Amar - João
Timponi de Moura

Oficina: Customização de Camisetas

Oficina: Culinária

Oficina: Porta-CDs com Material
Reciclado

Oficina: Móbite de Corações

Oficina: Fuxico

25110	Servidores da ALMG

26/10	Servidores da ALMG

27/10	Servidores da ALMG

25110	Servidores da ALMG

25/10	Servidores da ALMG

26/10	Servidores da ALMG

26/10	Servidores da ALMG

27/10	Servidores da ALMG

2 horas

2 horas

2 horas

2 horas

2 horas

2 horas

2 horas

2 horas

50

50

12

30

12

12

12

Cousidetando-se o caráter especial dessas atividades, seus quantitativos de carga Iiotaiia e participantes não foram
computados para fins da capacitação interna.

Público estimado.
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RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2005

II - CAPACITAÇÃO EXTERNA

"A criação e o desenvolvimento das organizações
são, ao mesmo tempo, fator pedagógico para a
formação da cidadania e o fortalecimento da
democracia, porque aumentam o tecido social. E,
por meio das organizações, as pessoas podem
negociar e definir seu futuro, expressão máxima de
autonomia, de cidadania."

29



• 'od rO'
(6 turmas)

16 horas
(3 eventos)

16 horas

1.73 horas

194

550

30

EM

RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2005

Piogiairia cio o1 niaço Acaclernua

Programa Nacional de Formação de
Agentes Politicos

Curso de Formação de Formadores

F0caco,i Dtnci

1 - QUADRO GERAL

'ei .'ioI	J3 'L'i O-o Longo do ano
P111 geraL

Abri[ a agosto	Vereadores e agentes públicos
municipais de outros Estados

16/6 a 8. 7	Professores e servidores de
escotas ligadas a Reap

Ao Lonco do ,inc	Público em cerel

Vei pioyrarnação detalhada.
Público estimado.
A ELE participou, no âmbito da Reap/MG (Rede de Escolas de Formação de Agentes Públicos de Minas Gerais), de um grupo

de trabalho e da oferta do curso sobre 'Formação de Formadores".

2 - ATIVIDADES ESPECIAIS

Eiali:a(ao cru Poder Lenrolatro --	17 1 a 28 1 e 18	eividore	a A''. o »iúti

Turma 7	 a 29:7	em geral

Especialização em Poder Legislativo -	17/1 a 28/1 e 18/7 Servidores da ALMG e público
Turma 8	 a 29/7	em geral

Especialização em Marketing Politico	
23/4/04 a 9/4/05 Servidores da ALMG e publiro

Turma 1	 em geral

Especialização em Marketing e	
23/4/04 a 9/4/05 Servidores da ALMG e público

Comunicação Corporativa - Turma 1	 em geral

Especialização em Marketing Politico -	1	a	12	Servidores da ALG e publico
Turma 2 - em geral

Especialização em Marketinq e	 a 17 1 	Servidores da ALMG e público

180 horas	 26

180 horas	 29

90 horas	 33

90 horas	 29

360 horas	 39

360 horas	 38

Larga Iroraria rnrriistracia oro	UU.

30



RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2005

2.2. Programa Nacional de Formação de Agentes Políticos

Programa (fl , ( 0)0 itdç o dos
Vereadore Lieitos em 2004 -
Assembléia Legislativa da Paraiba e
InterLegis
1 Programa Nacional de Formação de
Agentes Politicos - Assembléia
Legislativa de Santa Catarina
V Seminário Regional 1nterLeqi
Região Sul - AssembLéia Legis1atia de

Vereadoes agentes
28 e 29/4	municipais de João Pessoa e

Campina Grande

5 e6/5	Vereadores e agentes
municipais de Santa Catarina

Vereadoes e agentes
'fO nn'icrpam.	nt	tanna

4 horas	 150

8 horas	 200

horas	 200

J'iiij1ç

2.3. Educação a Distância

Curso: Papel do Vereador	 Outubro a deietnbro Público eni geral

Curso: Lei de Responsabilidade Fiscal	Outubro a dezembro Público em geral

Curso: Gestão da Qualidade do Ar em 3/5 a 28/6	Servidores, profissionais e
Centros Urbanos	 especialistas em gestão do ar

Videoconferências (VCs)	 Ao longo do ano	Público em geral

Utou	ui um	ursos OTer,iUui JCLO 1iiterleis	,i.r interne:,.

Transmissão de curso oferecido pelo Banco Mundial e UFRJ (via vídeoconferéncia)

?O lioras	 13

20 horas	 25

18 horas	 32

415 horas
(	VC :	 242

1
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RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2005

III - APOIO AOS MUNICÍPIOS MINEIROS

"Se o 'público' não reflete e não representa os
interesses da população (desconhece ou exclui os
diferentes setores da sociedade), ele se distancia dela
e as instituições públicas perdem credibilidade e
autoridade. A governabit.idade de uma sociedade provém
da capacidade que tenham as instituições de refletir os
interesses contraditórios de todas as esferas sociais."

33



RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2005

1 - QUADRO GERAL

Veieadoe	i',"; ie te

31/3 a 17/6	camaras e prefeituras (municipais	 9 cursos)

Agentes públicos dos circuitos	72 horas7/4 a 12/5	da Estrada Real	 (6 eventos)

Órgãos da administração
26/4 a 4/5 estadual, associações	 E horas.microrregronais e movimentos	(2 atividades)

sociais

Vereadores e servidores29 e 30/4	 10 horasmunicipais - Viçosa

25. )	Público em geral - Congonhas	3 horas

Agentes públicos municipais,
28/3 a 30/11	õrgãos públicos e movimentos	80 horas

sociais

Vereadores e agentes12/9	 4 horasmunicipais de Belo Horizonte

Vereadores e assessores da 3 horas24/10	Acam - Divinópotis

Prefeitos, vereadores e
28/10	comunidade da Amep - Bom	3 horas

Jesus do Amparo

Vereadores e assessores da29/10	 3 horasAvemag - Cambuquira

Vereadores e assessores de
3/11	câmaras municipais -	 3 horas

Congonhas

Prefeitos, secretários e
23 e 24/11	servidores municipais -	 6 horas

Uberlãndia

Vereadores e assessores de
30/11	câmaras municipais - Catas	3 horas

Altas da Noruega

de Capacitaço de Aqeiite.
Publitos Municipais

Programa de Qualificação do Agente
Público Municipal da Estrada Real

Programa de Capacitação para
Elaboração dos PPAs Municipais

Evento de Implantação da Câmara -
Escola de Viçosa

Palestra: Bases Sociopobrca; id
Sociedade Brasileira

Programa de Capacitação para
Elaboração dos Planos Diretores
Municipais

Palestra em Reunião Especial da
Câmara Municipal de Belo Horizonte
Reforma Política no Brasil

Palestra - Plano Plurianual e Lei de
Responsabilidade Fiscal

Palestra: Plano Plurianual e Lei de
Responsabilidade Fiscal

Palestra: Virtudes e Vícios Políticos

Encontro com Vereadores e Assessores
de Câmaras

Palestras: Encontro Nacional de
Administração Pública

Palestra: Plano Plurianual e Lei de
Responsabilidade Fiscal

Ver programação detalhada.
Público estimado.

875

524

108

150"

100

330

100

50

50

120

50

160

50
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7 a 9/12

3 horas

3 horas

3 horas

2/12

50

5c15/12

Vereadores e assessores de
câmaras municipais -
Conceição do Mato Dentro

Vereadores e assessores de
câmaras municipais - Ouro
Preto

Vereadores e assessores de
câmaras municipais - Iinaí

Pakstra: Plano Plurianual e Lei de
Responsabilidade Fiscal

Palestras: Política, Poder Legislativo e
Orçamento

Palestras: Política, Poder Legislativo e
Or ç.mrit'r

RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2005

Publico estimado.

2 - ATIVIDADES ESPECIAIS

2.1. Programa de Capacitação de Agentes Públicos Municipais

O Vereador e a Agenda Municipal 2005

Estrutura e Funcionamento das
Câmaras Municipais

O Vereador e a Agenda Municipal 2005

Estrutura e Funcionamento das
Câmaras Municipais

O Vereador e a Agenda Municipal 2005

Estrutura e Funcionamento das
Câmaras Municipais

0 Vereador e a Agenda Municipal 2005

Estrutura e Funcionamento das
Câmaras Municipais

Versão condensada do Programa de
Capacitação de Agentes Públicos
Municipais

Vereadores e servidores
públicos municipais

Vereadores e servidores
públicos municipais

Vereadores e servidores
públicos municipais

Vereadores e servidores
públicos municipais

Vereadores e servidores
públicos municipais

Vereadores e servidores
públicos municipais

Vereadores e servidores
públicos municipais

Vereadores e servidores
públicos municipais

Vereadores e servidores
publicos municipais

31/3 a 2/4

4 a 9/4

14 a 16/4

25 a 30/4

5 a 7/5

9 a 14/5

19 a 21/5

30/5 a 4/6

13 a 17/6

24 horas	 71

48 horas	 49

24 horas	 91

48 horas	 89

24 horas	 102

48 horas	 112

24 horas	 144

48 horas	 119

40 horas	 98
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RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2005

2.2. Programa de Qualificação do Agente Público Municipal da Estrada Real

Aaeritev pul)tiLo 1105 circuitos
da Estrada Real

Agentes públicos dos circuitos
da Estrada Real

Agentes pLiblicos dos circuitos
da Estrada Real

Agentes públicos dos circuitos
da Estrada Real

Agentes publicos dos circuitos
da Estrada Real

Agentes públicos dos circuitos

67
121 licias

12 horas	 40

12 horas	 194

12 horas	 65

12 horas	 91

12 horas	 67

Evento - 'aiiaiia	 a9 .

Evento - Conselheiro Lafaiete	 12 e 13/4

Evento - Sabará	 18e 19/4

Evento São João dei-Rei	 27 e28/4

2 e 3/5
Evento - Conceição do Mato Dentro

11 e 12/5
Evento - Diamantina

2.3. Programa de Capacitação para Elaboração dos PPAs Municipais (*)

Orgãos da adniinitiação
Lançamento do Programa Nacional de	 estadual, associações-	 26/4	 2 horasCapacitaçao	 micrarregionais e movimentos

sociais

Õrgãos da administração
Capacitação de multiplicadores para	3e4/5 	estadual, associações	 6 horaselaboração dos PPAs municipais	 microrreqionais e movimentos

sociais

A ELE participou, em parceria com a Seplag, do Programa Nacional de Capacitaçáo, promovido pelo Miiiisterio do
Planejamento, em termos da mobilização estadual e da transmissão de videocotiferncias.

15

93
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RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2005

2.4. Programa de Capacitação para Elaboração dos Planos Diretores Municipais (*)

Agentes publi o municipais,  Encontro de Capacitaçao da Regiao	7 e8/10	órgãos públicos e movimentos	16 horas	 50Central	 sociais

Agentes públicos municipais,Encontro de Capacitação da Região	3 e 4/111	órgãos públicos e movimentos	16 horas	 70Metropolitana de Belo Horizonte	 sociais

Agentes públicos municipais,Encontro de Capacitação das
Microrregionais	 12 e 13/11	órgãos públicos e movimentos	16 horas	 70

sociais

Agentes públicos municipais,Encontro de Capacitação de Belo	17 e 18/11	órgãos públicos e movimentos	16 horas	 70Horizonte	 sociais

Agentes públicos municipais,Encontro de Capacitação da Zona da
Mata	 29 e30/11	órgãos públicos e movimentos	16 horas	 70

sociais

A ELE participou do Núcleo Estadual de Mobilização, tanto no planejamento global das atividades de capacitação quanto na
coordenação e reLatoria de alguns dos eventos realizados,
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RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2005

IkY-- EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA

- "A democracia não é só uma verdade em construção.
E, antes de tudo, um ethos, um modo de ser, também
em construção, com base em vivências vaLorativas.
Não se pode pensar em ser democrata enquanto não
se tiver experimentado o valor da solidariedade, do
altruísmo, da responsabilidade social, do espírito
cívico, do respeito por todos os bens comuns e, antes
de tudo, o respeito pela pessoa humana."
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RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2005

1 - QUADRO GERAL

ALILOOS do ensiriç
Visltd di ientadas	 Ao Longo do 1110	fundamental, nedio e sujenoi

Parlamento Jovem '	 24/2 a 10/6	Alunos do ensino médio e
monitores do P3

Palestra: Bases Sociopotiticas da	 8/3	Monitores da Associação
Sociedade Brasileira	 Imagem Comunitária

Curso Preparatório para Monitores do 11/3 a 15/4	Servidores da ALMGPrograma de Educação para a Cidadania

Palestra na XII Semana de Estudos Alunos do curso de Direito daJundicos da PUC Minas - Constituição	31/8	PUC Minase Processo

Palestra 110 III Congresso de Educação 8/11	Estudantes universitários da
da Unilavras	 Unilavras - Lavras

Palestras no Programa de Formação de	 Professores, pais e alunos de
Colegiados Escolares da Secretaria	16 3 30/11	escolas municipais de Belo

)" Educacio do	 ii

291 hoov	 -.. 8(97 visitas)

76 horas	1.422	("1
(13 atividades)

4 horas	 16

8 horas	 9

4 horas	150

4 horas	300

32 horas 270(9 palestras)

VI	1 ogi alilaçao detulildtl,t
Total de participantes atendidos em função do número de atividades realizadas ao longo do projeto.
Público estimado.

2 - ATIVIDADES ESPECIAIS
2.1 Visita ,; Orientadas ()

di •.	ei	sas, ei1Iio/ fui ivaiientaL
	 2.216

Da 8 4 série do ensino fundamental ao 30 ano do ensino médio	 27	 81	 1.394

Li ii vo ,i tarjo s	 72	 1.183

Inclui a realização de pafestia externas, nas instituições de ensino solicitantes.
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RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2005

2.2. Parlamento Jovem (PJ)

Curso de Founação Pobtici (PUC)	24 e 25/2	Monitores do P2

Lançamento do Parlamento Jovem	 4/3	Alunos do ensino médio e
2005 (PUC/ELE)	 monitores do P3

Curso de Formação em Poder 14 a 16/3	Monitores do P3Legislativo (ELE)

Debate sobre "Redução da Idade	 17/3	Alunos do ensino médio e
Penal" (ELE)	 monitores do P3

Oficina de Funcionamento da	 18/3	Alunos do ensino médio e
Consultoria Temática (ELE)	 monitores do P3

Oficinas preparatórias (PUC)	 28/3 a 22/4	Alunos do ensino médio
Oficina de Retórica (PUC)	 25 a 29/4	Monitores do P3

Oficina de Redação (ELE)	 28/4	Alunos do ensino médio e
monitores do PJ

Dinâmica de Técnica de Teatro	 18/5	Alunos do ensino médio e
Legislativo (ELE/PLJC)	 monitores do P3

Oficina de Expressão Corporal (PUC)	19/5	Alunos do ensino médio e
monitores do P3

Reunião dos Grupos de Trabalho -
Redação da Proposta de Documento	 11/6	Alunos do ensino médio e
Final (ELE)	 monitores do PJ

Sessão Final do Parlamento Jovem -	2/6	Alunos do ensino médio ei a Parte (ELE)	 monitores do P3
Sessão Final do Parlamento lovem	 0/6	Alunos do ensino médio e

6 horas	 20

3 horas	 200

9 horas	 120

4 horas	 130

3 horas	 20

24 horas	 166

4 horas	 20

3 horas	 50

3 horas	 168

4 horas	 168

5 horas	 168

4 horas	 147

4 Por	 14/
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RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2005

V - PESQUISA E REFLEXÃO

"A democracia presume a presença de interesses
entre os diferentes setores, mas pressupõe que esses
conflitos serão superados mediante a deliberação, a
participação, a negociação e o consenso transparentes,
para alcançar benefícios comuns que se expressam em
forma de programas, leis e instituições que obrigam e
servem a todos (o público)."
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8 horas

12 urnas

1'9

25

164

Abril maio

19 e 26/9

29 e 30/9

	-r.idores da AI M(,	rJI)iiCO
cru geraL

Pesquisadores do Nepet e
consultoria externa

Servidores da ALMG,

	

etririntes e uriFli;	r,i

Penando em

Seminário de Pesquisa do Nepet

Seminário: A Crise Política e a
[)!rrocracia BiLr

RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2005

I - QUADRO GERAL

p:Ogiarirç	Letlrua.
Evento promovido em parceria com o Centro de Estudos Legislativos da IJFMG.

2 - ATIVIDADES ESPECIAIS
2.1. Pensando em Minas

Partidos e Poder: Urna abordagem do	 Servidores da ALMG e publico
momento politico contemporaneo	 /	

ciii geral

Desafios da Transparencia na	 Servidores da ALMG e público
Ad'rrrtra:c p rFj.- -.	 :i

Ativirade iirtegrriih	lo í'rognanui d	(.,np ,trjt.açao elo Oiiluli1i	ll3li( O.

4 horas	 71

4 horas	 58
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RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2005

2.2. Projetos de Pesquisa

preventivo na ALMG

Análise comparativa entre os Regimentos
Internos da AU1G e da Câmara dos	- Guilherme Wagner Ribeiro (GCT)Deputados - Regimes de discussão e
votação

- Situaçao: Conclui do 2005)

- Início: 2002
- Resultado parcial: Palestra no Pensando
em Minas (2003)
- Situação: Em fase de conclusão

Política de comunicação em tempos de
crise: O caso da ALMG

Avaliação do capital intelectual das
páginas web das Assembléias Legislativas

Água, energia elétrica e cultura: O caso
Irapé - urna contribuição à ação político
parlamentar

A transposição do Rio São Francisco: Uma
análise histórica e socioambiental

A atuação legislativa como reflexo da
representação regional - Um estudo sobre
a legislatura mineira de 1995/99

- Jorge Aurélio Põssa Filho (GID)
- Maria Lúcia de Azevedo (Gab. Dep.
Edson Rezende)
- Fabiana de Oliveira (GID)
- Adriana C. Renan (GTV)

- Alexandre Bossi Queiroz (GCT)
- Sheyla A. Brito Mello (GOl)
- Fabiola Beatriz R. F. Cohen (GID)

- Márcio Roberto Alves dos Santos (ELE)

- Márcio Roberto A. Santos (ELE)
- Maria Elisabete O. Santos (ELE)
- Maria Beatriz G. Santos (GCT)
- Monica Meyer (UFMG)

- Neide Maria de Souza (CSA)
- Joel Cezar Neto (GSI)
- Orientador: Sabino José Fortes Fleury
(GCT)

- Inicio: 2002
- Resultado parcial: Disciplina no curso de
Gestão da Comunicação (2004)
- Situação: Em fase de conclusão

- Início: 2002
- Situação: Em fase de conclusão

- Início: 2003
- Situação: Concluído (2005)

- Início: 2003
- Situação: Concluído parcialmente (2005)
- Resultado final: Artigo publicado em
revista eletrônica

- Inicio: 2003
- Situação: Em execução

- Início: 2004
- Situação: Em execução

A modernidade no discurso parlamentar: A - Maria Elisabete G. Santos (ELE)
Assembléia e os Anos 3K	 - Maria Beatriz G. Santos (GCT)

De: eleitor(a) Para: representante
legislativo - Desejos, sonhos. devaneios	- Eliane Aparecida Carneiro Moreira (Gab.	- Inicio: 2004
de eleitores mineiros que, legislatura após Dep. Sargento Rodrigues)	 - Situação: Em execuçãolegislatura, confiam esperanças e
expectativas a deputados estaduais

Maria Regina A. Magalhães (M)	
- Inicio: 2004O acesso à Justiça por parte da população - Lincoln Alves Miranda (GCT)

encarcerada no sistema prisional da RMBI-1	 Situação: Em execução
- Denise I. R. Pereira (GCT)

Elaboração de um guia para
aperfeiçoamento de sites legislativos
estaduais

- Alexandre Bossi Queiroz (GCT)
- Daniele Lara Nicácio (GSI)
- Maria José C. Teixeira (GSI)
- .Juliana Franca Scavazza (GCT)

- Inicio: 2004
- Situação: Em execução

(*) Projeto com financiamento da Fapemig (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais)
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RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2005

VI - PUBLICAÇÕES

"A construção social do público requer passar da
linguagem privada à Linguagem coletiva, dos bens
privados aos coletivos, das perspectivas privadas ou	5;
corporativas às perspectivas de nação e coletivas.
Requer desenvolver nos cidadãos formas democráticas
de pensar, sentir e agir; isto é o que se conhece como
cultura democrática."
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Feveeo/ 2005

Maio/2005

Novembro/2005

Dezembro/2005

1.500 exemplares

600 exemplares

1.500 exemplares

1.000 exemplares

ReLatunu de Atividade , da Escola do
Legislativo em 2004

Cadernos da Escola do Legislativo
(fasdculo 113)

ManuaL de Informações Uteis para o
Funcionamento das Câmaras Municipais
(edição 2005)

Passo a Passo "Participação Política"
(reimpressão)

It1t1çóe11.d que e tLajr:arn
com a ELE

Instituições parceiras, universidades e
bibliotecas

Cámatas Municipais do Estado e
instituições parceiras

Instituições parceiras, entidades, escolas,
etc.

RELATÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO/2005
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