
Escola do Legislativo Fritz Müller recebe visita das Câmaras de Vereadores 

de outros municípios

Durante os meses de janeiro a março, a equipe da Escola do Legislativo Fritz Müller da Câmara de

Vereadores de Blumenau recebeu a visita dos presidentes e parlamentares das Câmaras de Vereadores

de Içara, Forquilhinha, Nova Veneza e Imbituba. O objetivo foi conhecer a estrutura organizacional, no

intuito de posterior implantação da escola nesses municípios.

Segundo a Escola do Legislativo, nessas

ocasiões foi ressaltada a missão de
aproximar a Câmara da população,

estimulando a participação da sociedade

no processo político. Além disso, foram
apresentados os desafios enfrentados para

motivar os servidores e a sociedade a
buscarem qualificação e conhecimento.

No momento, a Escola está fazendo a
tabulação e análise dos resultados, para a

posterior elaboração de relatórios e a

divulgação dos resultados, o que está
previsto para maio. O último passo é o

desenvolvimento de planos de ações. A
organização adiantou que a pesquisa teve

boa adesão dos servidores. Ainda

conforme a equipe responsável, eles
puderam informar sobre as demandas de

seus setores e foram levantados temas
interessantes.

Escola do Legislativo busca 

parcerias com Alesc

Os funcionários da Escola do Legislativo

visitaram a equipe de formação profissional

da Escola do Legislativo Deputado Lício

Mauro da Silveira da Assembleia Legislativa
de Santa Catarina (Alesc), no dia 2 de

fevereiro. O objetivo foi estabelecer

parcerias para a realização de capacitações

com os servidores.

Pesquisa institucional com 

servidores da Câmara é realizada 
pela Escola do Legislativo

Entre os dias 6 a 13 de fevereiro, a Escola do
Legislativo aplicou uma Pesquisa Institucional de

Clima Organizacional junto aos servidores
públicos da Câmara de Vereadores de Blumenau.

O objetivo é de aperfeiçoar a capacidade de

resposta do Poder Legislativo às demandas que
lhe são apresentadas no exercício de suas

funções institucionais.

A metodologia utilizada foi a qualitativa, com a

coleta de dados a partir de entrevistas e análise
dos questionários que abordaram os seguintes

temas: Gestão da Unidade, Relacionamento
Interpessoal, Natureza do Trabalho, Valorização

do Servidor, Condições de Trabalho e Auto

Conceito. O questionário foi aplicado de forma
online e gratuita, por meio do software Survey

Monkey.
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Ao todo, 94 pessoas, entre servidores da
Câmara de Vereadores de Blumenau,

parlamentares, representantes de entidades,

instituições e órgãos da cidade, além da

comunidade participaram da palestra sobre as

consequências do abuso do álcool, promovida
pela Escola do Legislativo Fritz Müller, em

parceria com a Cruz Azul no Brasil.

Palestra sobre a conscientização do abuso do álcool reúne 94 participantes

O encontro aconteceu no dia 23 de fevereiro e foi
conduzido pelo especialista em Dependência

Química e Comunidade Terapêutica, Marciano

Tribess. A palestra também fez referência à Semana

Municipal de Combate ao Alcoolismo, que foi

instituída por meio de uma lei de autoria do atual
presidente da Casa, Mário Hildebrandt (PSD), e é

comemorada entre os dias 18 a 24 de fevereiro

Alguns pontos levantados pelo palestrante

• Destacou a influência da mídia sobre as crianças e adolescentes com a veiculação de propagandas
publicitárias de bebidas alcoólicas.

• Informou que o Governo Federal vai investir, este ano, R$ 220 milhões em prevenção e tratamento

da dependência química.

• Trouxe o assunto para o âmbito local, abordando o consumo de bebidas alcoólicas em festas de

Blumenau, em especial na Oktoberfest.
• Falou da referência que se faz entre a imagem do corpo feminino e a bebida.

• Chamou atenção para a importância de campanhas de prevenção na adolescência.

• Salientou que há 50 anos o álcool não era um grande problema. Após a Revolução Industrial torne-

se um problema a começar pela Europa, tanto que a Cruz Azul foi criada na Suíça em 1877.

• Concluiu, dizendo que o abuso do álcool e o seu uso acompanhado com a direção deve ser discutido
com a sociedade, sendo necessárias políticas públicas para amenizar a situação de tragédias

decorrentes dessa combinação.
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Escola do Legislativo promove formação para vereadores mirins 

Os 15 vereadores mirins de Blumenau e seus sete suplentes participaram da primeira etapa do

Subprograma Escola de Formação Continuada para vereadores mirins promovida pela Escola do
Legislativo Fritz Müller no dia 6 de março.

O treinamento proporcionou, de forma teórica, conhecimentos acerca das funções legislativas inerentes ao

andamento da Câmara Mirim. Também apresentou o funcionamento estatal em todas as suas esferas, em

especial no âmbito do legislativo municipal.

Foram oferecidas quatro palestras com os seguintes temas: as Funções Estatais e a Câmara Municipal de

Blumenau, Noções da Prática Legislativa, Comunicação Escrita Adequada – Noções de Redação Oficial e

o Poder da Imagem no século XXI e sua importância. Elas foram ministradas pelos servidores públicos

da Câmara de Vereadores de Blumenau, Dulcenéia de Sousa Roepke, Camila Vieira Mendes Melo, Ary

Molin Júnior, Eriberto Moreira e Cristiano Baifus.

A formação teve duração de 4 horas e os estudantes receberam certificados e apostilas. O subprograma

está inserido no Programa Educação para a Cidadania e Democracia, da Escola do Legislativo.

Escola do Legislativo Fritz Müller
Rua XV de Novembro, nº 55, sala 101, Centro, CEP 89010-001 – Blumenau

camarablu.sc.gov.br
escoladolegislativo@camarablu.sc.gov.br

Telefone: (47) 3231-1537
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