ESCOLA DO LEGISLATIVO
DE SÃO LOURENÇO
RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES
JANEIRO A MARÇO DE 2021

JANEIRO
- Nomeação de servidores
efetivos para a diretoria da
Escola do Legislativo de São
Lourenço (Mayara Gouvea)
e coordenadoria (Rommel
Junqueira Fernandes).
- Planejamento,organização
e execução do Curso de
Capacitação Legislativa de
2021, voltado a vereadores
e assessores, com duração
de três dias (26, 27 e 28).

FEVEREIRO
- Eleição em Plenário para as
funções de presidente e vicepresidente da Escola do Legislativo
de São Lourenço. Ocupam os cargos
os vereadores Marisol Gomes e
Gustavo Ribeiro, respectivamente.
- Integração da Câmara de São
Lourenço no Comitê Gestor da Rede
Mineira de Escolas do Legislativo,
com organização da 1ª reunião do
ano e apresentação de um pitch da
retrospectiva 2020 (online).
- Produção e divulgação de um
vídeo do quadro "Escola Explica".
Tema: rito das sessões ordinárias
(com Cristiane Junqueira).

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES
JANEIRO A MARÇO DE 2021

MARÇO
- Realização de reunião online com a ONG Politize!, que se mostrou
interessada em firmar uma parceria com a Escola para a oferta de oficinas
voltadas à formação cidadã. Processo ainda em andamento.
- Participação com certificado no Curso de Capacitação do Parlamento
Jovem de Minas 2021 sob a luz do tema "Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável". A atividade foi feita de forma virtual em todo o estado.
- Divulgação de uma série de seis vídeos informativos sobre a história e a
conquista das mulheres (homenagem ao Dia Internacional da Mulher).
- Promoção de uma LIVE com a presidente da Escola do Legislativo de São
Lourenço sobre o Dia Internacional da Mulher. Parceria com as Câmaras de
Maria de Fé e de Pouso Alegre, com convidadas das duas cidades.
- Organização do Polo Sul de Minas II do Parlamento Jovem e direção da
primeira reunião do grupo, dando início às mobilizações das escolas com a
confecção de convite online e cronograma de início das oficinas virtuais.
- Realização da 2ª reunião da Rede Mineira de Escolas do Legislativo com a
apresentação de um projeto piloto de newsletter para divulgação do
trabalho de educação cidadã desenvolvido nos municípios do estado.
- Produção de um vídeo para a série "Escola Explica" sobre a utilização do
Sistema Legislador no site da Câmara de São Lourenço.

