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Escola do Legislativo oferece Curso de LIBRAS aos servidores 
 

A Escola do Legislativo Fritz Müller ofereceu, entre os dias 8 de setembro a 8 de 
dezembro, o Curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras) – nível básico aos servidores, 
assessores parlamentares e estagiários da Câmara de Vereadores de Blumenau.  
 
O objetivo foi capacitar os funcionários da Câmara, em especial, os que prestam 
atendimento diretamente ao público, para que desenvolvam habilidades na prática da 
conversação com o cidadão surdo, por meio da língua brasileira de sinais. 
 
Entre os conteúdos aprendidos durante as aulas foram o alfabeto, os números, as 
saudações, os alimentos, os animais, a família, as cores, os meios de transportes, os 
bairros de Blumenau, as cidades de Santa Catarina e sobre a Cultura Surda.  
 
A capacitação esteve dividida em 13 encontros com duração de 3 horas, que 
aconteceram semanalmente, às terças-feiras. O curso totalizou 40 horas/aula.  
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A ministrante foi a psiquiatra Elza Sperb. 
Ela abordou o uso de drogas na 
adolescência, os efeitos nocivos em 
usuários e suas consequências nas 
relações sociais e familiares. A formação 
também teve a parceria da Cruz Azul no 
Brasil, por meio do depoimento do 
colaborador Valcir Matiellor. 

 
Por fim, aproveitando a oportunidade de 
ocuparem o espaço cedido pela 
biblioteca, os participantes conheceram 
o funcionamento da instituição e foram 
orientados de como proceder para fazer 
sua carteirinha, assim podendo usufruir 
do serviço de empréstimo de livros. 

Drogas. Quem se informa, não usa! 

Vereadores mirins e seus suplentes participaram, no dia 11 de setembro, da quinta 
etapa da Formação Continuada, realizada pela Escola do Legislativo Fritz Müller. Esta 
fase contou com a palestra “Drogas: Quem se informa, não usa!”. A formação aconteceu 
na Biblioteca Municipal Dr. Fritz Müller. 
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Alunos da EBM Gustavo Richard conhecem 
 funcionamento da Câmara 

 
Os estudantes do 3º ano do ensino fundamental da Escola Básica Municipal Gustavo 
Richard, localizada no bairro Nova Esperança, visitaram, no dia 8 de outubro, a sede 
da Câmara de Vereadores de Blumenau. Cerca de 40 alunos, das turmas matutina e 
vespertina, foram recepcionados no plenário. 
A visita faz parte do Projeto Construindo Cidadania, que integra o Programa de 
Educação para a Cidadania e Democracia da Escola do Legislativo. O objetivo do 
projeto é esclarecer ao jovem cidadão sobre as funções da Casa Legislativa, 
aproximando-o do poder público e incentivando-o a participar dos assuntos 
tratados pelo mesmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As coordenadoras pedagógicas da Escola do Legislativo Fritz Müller e do Programa 
Vereador Mirim, Andréia Roncáglio Geraldo e Sandra Nobrega Kuchenbecker, 
respectivamente, explicaram sobre as funções e o funcionamento do Poder 
Legislativo e da Câmara Mirim. Também foi entregue aos presentes uma cartilha 
explicativa contendo outras informações sobre o papel da Câmara. 
Após essa etapa, os alunos conheceram um Gabinete Parlamentar, a Ouvidoria e a 
TV Legislativa. 
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Em função do Dia do Servidor Público 
comemorado no dia 28 de outubro, a 
Associação dos Servidores do Legislativo 
de Blumenau (Ascamblu), em parceria 
com a Escola do Legislativo Fritz Müller, 
promoveu o primeiro “BiblioTroca do 
Legislativo”. O projeto aconteceu no 
Salão Nobre Manoel da Luz Rampelotti. 
 

Além de comemorar a data, o evento 
tinha como objetivo realizar a troca de 
títulos literários entre os servidores. A 
cada título compartilhado foi distribuído 
um cupom para participar do sorteio de 
uma cesta surpresa oferecida pela 
Farmais.  
 
Para a Escola do Legislativo, a iniciativa 
representou o incentivo à leitura e 
também promoveu a interação entre os 
funcionários do Poder Legislativo. A 
expectativa da organização é de que mais 
etapas do projeto sejam realizadas. 

1° BiblioTroca do Legislativo 
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Finanças Públicas e Responsabilidade Fiscal é tema de formação 
 

A Escola do Legislativo promoveu, no dia 6 de novembro, a Etapa VI do 
Subprograma de Formação Continuada para vereadores mirins, com a palestra 
intitulada “Finanças Públicas e Responsabilidade Fiscal”.  
 
O palestrante, Jefferson Fernando Grande, falou sobre planejamento no setor 
público, explicando o conceito e apresentando os tipos de orçamento e os princípios 
orçamentários. Discorreu, ainda, a respeito do Plano Plurianual (PPA), da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA). Por fim, 
apresentou a classificação dos créditos adicionais e falou sobre o exercício de 
fiscalização das contas públicas. 
 
Estudantes do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau 
(Furb) também acompanharam a palestra. Depois da explanação, a equipe da Escola 
do Legislativo os conduziu a uma visita guiada, ocasião em que puderam conhecer o 
funcionamento da Câmara de Vereadores.  
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Última formação do ano para parlamentares mirins aborda o  
Estatuto da Criança e do Adolescente 

 
A Escola do Legislativo ofereceu, no dia 30 de novembro, a sétima e última etapa do 
Subprograma de Formação Continuada para vereadores mirins do ano, com a palestra 
intitulada “Estatuto da Criança e do Adolescente”. O encontro foi conduzido pela juíza 
da Vara da Infância e Juventude da comarca de Blumenau, Simone Faria Locks, e 
aconteceu na sala de comissões da Câmara de Vereadores. 
Na ocasião, a formadora abordou sobre os direitos e deveres, os atos infracionais e as 
medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Os presentes 
trocaram experiências, fizeram perguntas e esclareceram dúvidas a respeito do 
assunto, de forma interativa. 
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