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Escola do Legislativo  realiza atendimentos   
na Festa do Trabalhador 

A Escola do Legislativo Fritz Müller da 
Câmara de Vereadores de Blumenau 
realizou, no dia 1º de maio, durante a 
Festa do Trabalhador, 
aproximadamente 125 atendimentos à 
comunidade.  
 

 

Na ocasião, a equipe da escola divulgou as 
funções e os trabalhos do setor, além dos 
eventos e cursos que estavam com 
inscrições abertas.  
 
O evento foi organizado pela Prefeitura, por 
meio do Parque Vila Germânica e Secretaria 
de Turismo, em parceria com a RIC TV 
Record de Blumenau e aconteceu nos 
setores 1 e 2 do Parque Vila Germânica. 

Curso sobre Gestão de Pneus é oferecido aos servidores da Câmara 
O Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte (Senat), unidade de Blumenau, em parceria com a Escola do Legislativo  
realizou, nas noites de 2, 3 e 4 de maio, o curso de Gestão de Pneus 
 
A capacitação, que foi ministrada pelo instrutor interno do Sest/Senat Blumenau, Tiago 
Fernando Utipadel, tratou sobre a definição e conhecimentos básicos sobre pneus; a 
escolha, uso e manutenção deles; e a troca, reforma e descarte de pneus. 



2 

Boletim 
 Escola do Legislativo  

Edição n° 02/2016 –  Maio a Julho 
 

 
A Câmara de Vereadores, através da Escola do Legislativo, promoveu, no dia 4 de 
maio, a oficina “Sei controlar o meu dinheiro”.  
 
A oficina fez parte da Semana do Microempreendedor Individual (MEI), realizada pelo 
Sebrae. 

 
 O encontro, que aconteceu no Plenário da Câmara, levou informações sobre gestão 
financeira a servidores, microempreendedores individuais e futuros 
microempreendedores e conduzido pelo palestrante e consultor do Sebrae, Fabiano 
Debrassi, que apresentou de forma dinâmica, várias informações voltadas ao 
controle eficiente dos investimentos por parte dos empreendedores. 

Escola do Legislativo e Sebrae promovem oficina sobre  
gestão financeira na Câmara de Vereadores 
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Mais de cem pessoas participam do Seminário de 
 Formação Política sobre a Nova Legislação Eleitoral 

 
Aproximadamente 105 pessoas participaram, no dia 20 de maio, do Seminário de 
Formação Política, com o tema Nova Legislação Eleitoral, promovido pela Escola do 
Legislativo Fritz Müller da Câmara de Vereadores de Blumenau, em parceria com o 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Santa Catarina. 
 Entre os presentes, no Plenário José Henrique Flores Filho, estavam vereadores de 
Blumenau, servidores do Poder Legislativo, agentes políticos e comunidade em geral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ele explicou que com as alterações da Lei Federal 13.165/2015, outros três diplomas 
normativos, sofreram alterações: o Código Eleitoral (Lei Nº 4.737/65), a Lei das Eleições 
(Lei Nº 9.504/97) e a Lei dos Partidos Políticos (Lei Nº 9.096/95). 
Por fim, apresentou as mudanças na Nova Legislação Eleitoral que altera pontos no 
registro de candidatura, na propaganda política, no financiamento de campanha, na 
prestação de contas e temas diversos da Legislação Eleitoral do Brasil. 

Durante o seminário, o secretário 
executivo da Escola Judiciária 
Eleitoral de Santa Catarina (EJESC) 
do TRE-SC, Ayrton Belarmino de 
Mendonça Moraes Teixeira, abordou 
sobre o Código Eleitoral (Lei Nº 
4.737/65) e a Lei das Eleições (Lei Nº 
9.504/97). Também falou sobre a Lei 
da Ficha Limpa (Lei Complementar 
Nº 135/2010) e seus antecedentes. 
Outro ponto abordado foram as 
resoluções do TSE a respeito de 
Direito Eleitoral. 
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Cerca de 80 pessoas participaram do Seminário  
sobre Marketing Político 

 
Cerca de 80 pessoas participaram, no dia 3 de junho, da segunda etapa do Seminário 
de Formação Política com o tema “Marketing Político”, Plenário da Casa Legislativa. 
  
O evento foi promovido pela Escola do Legislativo Fritz Müller, da Câmara de 
Vereadores, em parceria com a agência Magna Comunicação, de Criciúma. O 
sócio/diretor da empresa e profissional de marketing e mídias sociais, Jonathan Corrêa 
Becker, foi o ministrante do evento. 
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Parceria entre Escola do Legislativo e Senado Federal no 
 Curso de Atualização de Marcos Jurídicos 

 
O Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) do Senado Federal, por meio do 
Programa Interlegis, em parceria com a Escola do Legislativo Fritz Müller da 
Câmara de Vereadores de Blumenau realizou, entre os dias  13 e 17 de junho, 
a Oficina de Atualização de Marcos Jurídicos municipais, na sede da 
Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI), que também foi 
parceira do encontro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante os cinco dias de oficina os instrutores Luis Fernando Pires Machado e 
Rafael Fraia abordaram a importância da Lei Orgânica municipal e do 
Regimento Interno; Dentro da Lei Orgânica foram repassados conhecimentos 
acerca da organização do município e dos poderes; Administração pública e 
políticas públicas municipais. Na parte do Regimento Interno, tratou-se a 
respeito da organização da Câmara; Vereador; Sessões plenárias e processo 
legislativo. 
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Escolas do Legislativo da Câmara e da Alesc 
 promovem palestra de Direito Eleitoral 

 
A Escola do Legislativo Fritz Müller, em parceria com a Escola do Legislativo Deputado 
Lício Mauro da Silveira (Alesc), promoveram, no dia 22 de junho, a terceira etapa do 
Seminário de Formação Política com o tema Direito Eleitoral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O evento, que aconteceu no plenário José Henrique Flores Filho, reuniu cerca de 60 
pessoas e a palestra foi proferida pelo atual servidor da Assembleia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina (Alesc), José Alexandre Machado, que utilizou como base para 
a explanação o seu livro “Eleições 2016: O que você precisa e (deve) saber”. 
 
O objetivo do encontro foi oferecer conhecimento teórico e prático para a compreensão 
de pontos relevantes das Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e da Lei Federal 
13.165/2015, que trouxe mudanças para as Eleições 2016. 
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Cerca de 60 pessoas participaram da primeira etapa da Formação 
Continuada em Direito Administrativo 

Aproximadamente 60 pessoas, entre servidores da Câmara de Vereadores de Blumenau 
e de demais órgãos públicos, estudantes de Direito e líderes comunitários participaram, 
no dia 29 de junho, da primeira etapa da Formação Continuada em Direito 
Administrativo.  
 
O evento foi realizado pela Câmara Municipal, por meio da Escola do Legislativo Fritz 
Müller, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção Blumenau. 
 
O objetivo da formação, que foi ministrada pelo advogado José Bento de Oliveira, foi 
oferecer subsídios teóricos e práticos para o desempenho de atividades administrativas 
que necessitem o domínio de noções de Direito Administrativo. 
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