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Escola do Legislativo em 
apoio ao Maio Amarelo 

A Escola do Legislativo Fritz Müller 
participou da sessão solene de 
abertura do Movimento Maio 
Amarelo em Blumenau. O evento 
aconteceu no início do mês, no 
plenário da Câmara. A escola foi uma 
das apoiadoras do movimento.  

 
Alunos com altas habilidades 

visitam Escola e Câmara 
 Três alunos com altas habilidades das 

escolas Machado de Assis, Anita 
Garibaldi e do Colégio Sagrada Família 
visitaram os setores da Câmara de 
Vereadores, incluindo a Escola do 
Legislativo, em julho. Na oportunidade, 
eles conversaram com servidores da 
Casa e receberam informações sobre os 
trabalhos desenvolvidos. Além dos 
estudantes, estiveram presentes as 
suas mães e profissionais da sala de 
recursos multifuncionais para 
Atendimento Educacional Especializado 
da Escola Básica Municipal Machado de 
Assis e do Centro Municipal de 
Educação Alternativa (Cemea). 

Curso de Redação Oficial é 
oferecido aos servidores das 

Câmaras da região 
Aproximadamente 41 servidores, 
estagiários e assessores parlamentares 
da Câmara de Blumenau e quatro 
funcionários dos Poderes Legislativos de 
Indaial e Timbó participaram do curso 
de Gramática da Língua Portuguesa e 
Redação Oficial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
O evento foi promovido pela Escola do 
Legislativo Fritz Müller, em parceria com 
a Escola do Legislativo Deputado Lício 
Mauro da Silveira, da Assembleia 
Legislativa de Santa Catarina (Alesc).  
O curso, com carga horária de 16h, 
aconteceu nos dias 22 e 23 de junho, no 
auditório da Cruz Azul em Blumenau. A 
palestrante, professora Norma Andrade 
da Silva, utilizou como metodologia de 
ensino os trabalhos e também 
documentos construídos pelos 
servidores. 
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Escola do Legislativo promove segunda etapa  
de formação para vereadores mirins 

 
A Escola do Legislativo Fritz Müller realizou, em julho, a segunda etapa 
do Subprograma de Formação Continuada para os vereadores mirins e suplentes. 
Essa fase teve como tema “O Poder Executivo e os Princípios da Administração 
Pública”. O evento aconteceu no plenário da Câmara de Vereadores. Os participantes 
receberam apostilas e certificados com carga horária de 2 horas.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foram abordados os seguintes tópicos: A função do Poder Executivo, prefeito e seus 
secretários; Competências municipais;  Políticas públicas e diretrizes nos diversos 
setores;  Divisão administrativa do Executivo blumenauense; Os princípios da 
administração pública.  
 O palestrante foi o procurador da Câmara de Vereadores de Blumenau, André de 
Sousa Roepke. Para ele, a iniciativa da escola de trazer esse assunto é louvável e de 
extrema importância, pois possibilita o conhecimento de questões relacionadas ao 
papel do prefeito e exercita a cidadania. “Além de entenderem a função do chefe do 
Executivo, compreendem que as atribuições exercidas não são limitadas, estão 
inseridas num contexto maior de ordem constitucional e são mediatizadas por uma 
série de ordens importantes. Além disso, aprenderam mais sobre princípios da 
administração pública, como moralidade, impessoalidade e publicidade. Essas regras 
devem ser assimiladas pelo púbico em geral”. 
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Escola do Legislativo realiza formação sobre história  
de Blumenau e Centro Histórico  

A Escola do Legislativo Fritz Müller realizou a terceira etapa do Subprograma de 
Formação Continuada para os vereadores mirins e suplentes com uma palestra sobre a 
colonização, a história do município e a apresentação do Centro Histórico. 
A diretora de Patrimônio Histórico Museológico da Fundação, Sueli Maria Vanzuita Petry, 
explanou sobre os vários acontecimentos históricos da cidade, desde a chegada dos 
primeiros colonizadores e as etapas que levaram a construção de Blumenau, chegando 
até os dias atuais. 
Além disso, ela apresentou a história dos vários lugares e monumentos que integram o 
Centro Histórico. 
Segundo a formadora, a intenção foi despertar nesses jovens o sentimento de 
pertencimento e, como representantes de suas escolas, a olharem de maneira 
diferenciada para a cidade, de valorizarem a história e a cidadania, levando isso adiante.  
“Eu percebi um interesse grande deles em ouvir e aprender. Isso é o que nos interessa. 
Como cidadãos e possíveis governantes, que eles saibam conduzir a cidade de forma 
responsável, seguindo o exemplo do trabalho dos colonizadores”. 
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Vereadores mirins participam de formação da Escola do  
Legislativo e visitam Centro Histórico 

 
Aproximadamente 10 parlamentares mirins e suplentes participaram da quarta etapa da 
Formação Continuada para Vereadores Mirins com o tema “ A História Administrativa do 
município”, realizada pela Escola do Legislativo Fritz Müller em parceria com a Fundação 
Cultural de Blumenau. A palestra aconteceu em agosto, no plenário da Câmara de 
Vereadores.  
 A formadora foi a diretora do Patrimônio 

Histórico Museológico da fundação, Sueli 
Maria Vanzuita Petry. Durante a palestra 
foram abordados os seguintes tópicos: A 
História Regional; A imigração alemã em 
Santa Catarina: O caso Blumenau e um 
histórico e as principais realizações dos 
administradores do município de 1883 até 
os dias atuais. 
“É importante que eles conheçam a 
evolução da administração pública, o Código 
de Posturas, quem eram os legisladores, 
quais foram as suas ações e de que forma a 
cidade foi evoluindo. Os vereadores mirins 
poderão ser nossos representantes 
futuramente, e dessa forma, faz-se 
necessário sentir a responsabilidade do que 
é legislar”. 

Visita ao Centro Histórico  
Na ocasião, ainda, os estudantes fizeram 
uma visita guiada pela historiadora Suely 
por alguns lugares e monumentos 
localizados no Centro Histórico, 
contextualizando a última formação. 
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Escola estabelece parceria com Cemea para divulgação de 
conteúdo educativo sobre Libras 

  A Escola do Legislativo Fritz Müller, em parceria com o Centro Municipal de Educação 
Alternativa (Cemea) e com a TV Legislativa de Blumenau, vai promover a veiculação de 
spots com conteúdo educativo demonstrando e orientando os telespectadores sobre a 
comunicação da Língua Brasileira de Sinais (Libras) em seus aspectos cotidianos. 
 Os materiais serão produzidos pela equipe de jornalistas, cinegrafistas e editores da 
televisão. O conteúdo será veiculado durante a grade de programação. 
 Com essa ação, a Escola evidencia a preocupação do Poder Legislativo de Blumenau 
com a inclusão social das pessoas com deficiência. E que possibilitar a inclusão tem sido 
uma tendência entre as Câmaras Municipais do país. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No caso do surdo, as atividades inclusivas vão desde a contratação de tradutores e 
intérpretes, da realização de cursos de capacitação no atendimento em Libras, da 
promoção de palestras de conscientização sobre o tema ou na proposição de matérias 
que contribuam para a socialização dos cidadãos com deficiência. 
 A parceria foi estabelecida e a proposta sendo elaborada desde a reunião com as 
equipes da Escola do Legislativo e do Cemea, no dia 16 de julho. 
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