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A equipe da Escola do Legislativo Fritz Müller da Câmara de Vereadores de Blumenau 
realizou, durante o mês de fevereiro, uma série de visitas e reuniões em instituições, 
órgãos e entidades do município e de Santa Catarina, na busca por parcerias para 
formações e cursos a serem ofertados ao longo de 2016. 
 

 

Em 2016, a Escola do Legislativo está 
integrada ao Fórum Municipal de 
Segurança Pública, que reúne várias 
entidades, instituições e órgãos da 
cidade, como as polícias Militar e Civil e 
os Conselhos Comunitários de Segurança 
(Consegs). A escola participou do 
primeiro encontro do fórum, deste ano, 
que aconteceu no dia 24 de fevereiro. 
 

Em Blumenau, a escola se reuniu, no dia 16 de fevereiro, com a chefe da Secretaria da 
OAB, Roberta Volkert Tambellini. A intenção foi firmar parceria para a formação 
continuada em Direito Administrativo, programada para acontecer entre junho e 
julho deste ano. 
 
Conforme a coordenadora da Escola do Legislativo Fritz Müller, Luciana de Fátima 
Dalpasquali, o grupo de trabalho tem buscado, para 2016, desenvolver ações voltadas 
à formação de uma cidadania ativa e solidária, respeitando a diversidade e 
pluralidade social e política, consolidando a ética nas relações. 

Entre os lugares por onde o grupo de trabalho passou estão:  Escola do Legislativo 
Deputado Lício Mauro da Silveira, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc); 
Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina (EJESC), do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE); Associação de Câmaras e Vereadores do Vale de Itapocu (Avevi). 

Escola do Legislativo estabelece parcerias para 2016 

Parcerias em Blumenau 
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Parcerias em Santa Catarina 
 
A equipe da escola se reuniu com representantes da Escola Judiciária Eleitoral de Santa 
Catarina (EJESC), do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no dia 15 de fevereiro, na sede da 
instituição, em Florianópolis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesse momento, a Escola do Legislativo Fritz Müller e a EJESC estão formalizando um 
protocolo de intenções de parceria, a fim de estabelecer a cooperação técnico-científica 
e cultural, o intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências. Além disso, 
visando o aperfeiçoamento das duas escolas e, ainda, o desenvolvimento de ações e 
projetos de interesse comum. 

 

Estiveram presentes a assistente de 
Ações Institucionais, Sylvia Marinho e 
o secretário Ayrton de Mendonça 
Teixeira. No encontro foram discutidas 
as possibilidades de parcerias em 
formações que visem a conscientização 
política, tanto voltada aos candidatos 
como à sociedade, bem como o 
esclarecimento acerca da legislação 
eleitoral. 

A equipe visitou, no dia 5 de fevereiro, 
a sede da Escola do Legislativo 
Deputado Lício Mauro da Silveira, da 
Assembleia Legislativa de Santa 
Catarina (Alesc), onde conheceu a 
estrutura organizacional de trabalho e 
seus programas e projetos. Na 
oportunidade foi firmada parceria para 
o apoio ao Projeto Parlamento Jovem 
Catarinense. 
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No dia 12 de fevereiro, a coordenadora da escola, Luciana Dalpasquali; a auxiliar 
legislativo Marianne dos Santos e a coordenadora Pedagógica, Andréia Roncáglio 
Geraldo visitaram a sede da Associação de Câmaras e Vereadores do Vale de Itapocu 
(Avevi), em Jaraguá do Sul. 
 
Os objetivos foram conhecer a associação e buscar parcerias com a Escola do Legislativo 
Marcos Mannes da Avevi, em eventos e capacitações. O grupo foi acolhido pelo diretor 
administrativo da escola, Ilton Piram. Durante o encontro, ele destacou os eventos 
desenvolvidos na Região do Vale de Itapocu, como a formação continuada e a 
capacitação para vereadores que iniciam o mandato. Além disso, houve a troca de 
experiências entre as escolas, consolidando parcerias para as próximas capacitações. 
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Câmara encerra Semana da Mulher com palestra aberta ao público 
 
O Dia Internacional da Mulher foi celebrado na Câmara de Vereadores com diversas 
atividades realizadas durante a semana. O encerramento ocorreu no dia 11 de março 
com apresentações musicais e com a palestra “A Importância da Mulher nos Tempos 
Modernos”, ministrada pela pedagoga Carmen Lúcia Waltrick Martins. 
 
A oradora apresentou a luta da mulher desde a Idade da Pedra Lascada até a atualidade. 
“Muito ocorreu e ela luta até hoje para conseguir o status que ainda não é o ideal”, 
complementou a palestrante. A apresentação reuniu servidoras do Legislativo e 
convidadas da comunidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A professora Luziana dos Santos Costa foi convidada pela filha para participar da 
palestra e ampliar seus conhecimentos. “Foi muito interessante, o assunto é bacana e 
achei produtivo”, afirmou. 
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As atividades da Semana da Mulher foram desenvolvidas pela Escola do Legislativo Fritz 
Müller, Comissão Interna de Prevenção a Acidentes (CIPA), Associação dos Servidores 
(ASCAMBLU), Apoio Social e Gestão de Pessoas da Câmara de Vereadores. 

A programação iniciou no dia 9 de março 
com ações voltadas às servidoras nas áreas 
de saúde e beleza. A fotógrafa da 
Assessoria de Imprensa do Legislativo, 
Jessica de Morais, participou de todas as 
atividades e deseja que as ações sejam 
realizadas mais vezes. “Isso faz com que a 
gente se sinta mais valorizada no trabalho, 
pois mexer com a vaidade da mulher é 
extremamente importante”, salientou. 
 
“Nós tentamos envolver as colaboradoras 
da Câmara em ações em que elas tirassem 
um tempo para elas porque hoje a mulher 
desenvolve diversos papéis na sociedade”, 
explicou a coordenadora da Escola do 
Legislativo, Luciana de Fátima Dalpasquali. 
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Escola estabelece parcerias com o Sest/Senat Blumenau 
 
A equipe da Escola do Legislativo Fritz Müller participou de uma reunião com 
representantes do Serviço Social do Transporte (Sest) e do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte (Senat) de Blumenau, na sede da entidade, localizada na 
rua Ricardo Georg, no bairro Itoupava Central. No encontro, que aconteceu durante o 
mês de março, foram estabelecidas parcerias entre a escola e a entidade na 
disponibilização de cursos gratuitos. As capacitações serão voltadas para os seis 
motoristas da Câmara Municipal. 
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Também está prevista a realização de uma série de palestras relacionadas com 
motivação e qualidade de vida. Além disso, se estabeleceu a ideia de promover um 
curso prático para formação de coordenadores de transporte. Estiveram presentes o 
diretor da unidade, Maurício Dalpiaz, o coordenador de desenvolvimento profissional, 
Sérgio Promirsky Trindade, e a técnica de desenvolvimento profissional, Elaine C. M. 
Dalpiaz. 
 
Segundo a coordenadora da Escola do Legislativo, Luciana de Fátima Dalpasquali, a 
importância da qualificação profissional é a de preparar o cidadão, por meio de 
formação, e aprimorar suas habilidades para executar funções específicas demandadas 
pelo serviço. 
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Motoristas do Legislativo iniciam curso profissionalizante  
 
Dois motoristas da Câmara de Vereadores começaram, no dia 1º de abril, o Curso para 
Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros. A capacitação é realizada 
através de uma parceria entre a Escola do Legislativo Fritz Müller, Serviço Social do 
Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT).  
 

“Os motoristas solicitaram a qualificação e para isso nós buscamos alguém de dentro da 
categoria, que ofereça cursos técnicos, para dar qualidade ao serviço”, explica a 
coordenadora da Escola do Legislativo, Luciana de Fátima Dalpasquali. 
 
O curso com 50 horas de treinamento é exigido por Lei pelo Conselho Nacional de 
Trânsito (CONTRAN). Os motoristas Nerival José Andrade e José Fabiano Mireider 
participam em uma turma com cerca de 25 profissionais do setor que pretendem 
exercer a função de motorista de veículos que transportam passageiros. Além de 
aprofundar o conhecimento na Legislação de Trânsito, a capacitação também aborda 
outros assuntos necessários para exercer a profissão. 
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Alunos do Colégio Shalom visitam Câmara de Vereadores 
 
Cerca de 100 alunos das turmas dos 6°, 7°, 8º e 9º anos do Colégio Shalom visitaram, 
nos dia 7 e 14 de abril, a sede da Câmara de Vereadores de Blumenau. A visitas foram 
guiadas pela equipe da Escola do Legislativo Fritz Müller, que apresentou os setores da 
Câmara Mirim, da Ouvidoria, da TV Legislativa, o gabinete da Presidência e o plenário. 
 
Os estudantes também assistiram à 
exposição sobre a organização básica 
do Estado Brasileiro e quais as funções 
desempenhadas pelo município, 
conforme a Constituição da República. 
 
A palestra foi ministrada pelo 
procurador do Poder Legislativo, André 
de Souza Roepke, que destacou a 
forma como os estudantes 
conseguiram conectar as ideias 
expostas com a realidade política 
atual.  

A educadora Luciane Trigo explicou os 
motivos da vista do Colégio à Casa. 
Luciane disse que na unidade escolar a 
política e outras questões de esfera 
social são discutidas em sala de aula 
desde a Educação Infantil até o 9º ano. 
Informou que os alunos e professores 
de todas as classes elaboram juntos a 
Constituição de Classe, documento 
onde está a legislação da escola. 
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Escola do Legislativo Fritz Müller aderiu, no mês de abril, ao Programa Interlegis, 
vinculado ao Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), do Senado Federal. No caso da Câmara 
de Vereadores de Blumenau, o Interlegis realizará uma oficina de revisão dos marcos 
jurídicos municipais, ocasião em que serão expostas diretrizes e fornecidos os subsídios 
básicos para a revisão da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno. 
 
 
 
 
 
 
 
A organização do Interlegis disponibiliza gratuitamente produtos e serviços para as 
Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, como cursos a distância, treinamentos 
presenciais e ferramentas tecnológicas. 

Escola do Legislativo adere ao Programa Interlegis do Senado Federal 

A Associação dos Municípios do Médio 
Vale do Itajaí (Ammvi) foi escolhida 
para ser sede da oficina que está 
programada para acontecer de 13 a 17 
de junho e reunirá outras casas 
legislativas da região. 

Projeto Parlamento Jovem Catarinense é apresentado  
na Câmara de Vereadores 

 
Representantes de Grêmios Estudantis, gestores das escolas públicas e privadas de 
ensino do município, que possuem ensino médio, assessores e estagiários participaram 
de uma reunião para a apresentação do Projeto Parlamento Jovem Catarinense. O 
evento, organizado pela Escola do Legislativo Fritz Müller, aconteceu no mês de abril, no 
Plenário José Henrique Flores Filho, na Câmara Municipal. 
 
O programa é desenvolvido pela Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira 
da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc), e contou com o apoio da 
escola local, que ficou responsável pela divulgação do projeto na cidade e por motivar o 
envolvimento dos educandários. 
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Na reunião, a gestora do Núcleo de Educação para a Cidadania da Escola da Alesc, Lea 
Medeiros Cardoso apresentou o projeto, estimulando a participação das escolas a 
vivenciarem, durante uma semana, o cotidiano dos deputados. “Blumenau não tem 
nenhuma unidade escolar inscrita, por isso, a ideia foi de repassar as informações para 
que os alunos se inscrevam, sejam sorteados e quem sabe, representem a região do 
Vale do Itajaí. É preciso que eles transformem a informação adquirida aqui, em 
conhecimento, e para isso, existe a necessidade de vivenciar na prática o papel do 
Poder Legislativo catarinense”. 
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