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Escola organiza visita ao Centro Histórico Municipal durante 
formação sobre a História do Município 

Os vereadores mirins e suplentes de Blumenau participaram, no dia 14 de setembro, 
da Terceira Etapa da Formação Continuada promovida pela Escola do Legislativo Fritz 
Müller. Nesta fase, os legisladores mirins tiveram uma explanação sobre a história do 
município com a diretora de Patrimônio Histórico e Museológico da Fundação Cultural 
de Blumenau, Sueli Petry. Logo após, fizeram uma visita guiada pelas atrações do 
Centro Histórico da cidade. 
 
O roteiro da visita iniciou na Praça Hercílio Luz, onde localiza-se o antigo porto dos 
imigrantes. O passeio seguiu pelo Mausoléu Dr. Blumenau, onde conheceram um 
pouco mais da história do fundador da cidade. Depois visitaram o Cemitério dos Gatos, 
que fica aos fundos da Fundação Cultural. A visita encerrou no Arquivo Histórico 
Municipal. 
Sueli disse que conhecer a história de Blumenau e da região foi importante para os 
vereadores mirins, pois, dessa forma, também se sentem responsáveis pelo futuro da 
cidade. “ 
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História Administrativa de Blumenau foi tema de 
 palestra para vereadores mirins 

  
Os legisladores mirins e seus suplentes participaram, no dia 28 de setembro, da quarta 
etapa da Formação Continuada para Vereadores Mirins, oferecida pela Escola do 
Legislativo Fritz Müller, em parceria com a Fundação Cultural de Blumenau. Nesta fase, a 
organização propiciou a palestra com o tema “A História Administrativa do município”. 
A formação foi ministrada pela diretora de Patrimônio Histórico e Museológico da 
Fundação, a historiadora Sueli Petry. Ela contou um pouco sobre a evolução da cidade, 
por meio das administrações dos prefeitos, intendentes e superintendentes ao longo 
dos últimos 140 anos, até a década dos anos 70. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ao mostrar para essa juventude a administração que foi ocorrendo ao longo do tempo, 
desperta-se um sentimento de comprometimento com o futuro de Blumenau. Além 
disso, o entendimento da evolução da cidade, das suas edificações e da parte 
administrativa, tudo isso, é de relevância para a compreensão do progresso de 
Blumenau, das suas redondezas, das suas perdas na área territorial e, ao mesmo tempo, 
entender o progresso que a cidade foi construindo ao longo desse período”, destacou, 
acrescentando que o conhecimento ficará marcado, registrado e também servirá para 
caso alguém deles venha a ser futuro administrador e representante do povo. 
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Estudantes do Colégio Visão conhecem o 
 funcionamento do Poder Legislativo 

 
Os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental do Colégio Visão de Blumenau 
visitaram, no dia 26 de outubro, a sede do Poder Legislativo. A visita foi organizada 
pela equipe da Escola do Legislativo Fritz Müller. 
 
Os 19 estudantes, juntamente com as suas professoras, conheceram diversos 
setores da Câmara, como a TV Legislativa, a Ouvidoria, o Programa Vereador Mirim 
e o plenário. Também passaram pelo gabinete de um dos vereadores. 
 
A professora Patricia Natalie Brozowski Boeing explicou que, desde o início do ano, 
os alunos estão estudando a História de Blumenau e a administração do município 
em sala de aula. Por esse motivo, surgiu a ideia de trazer os estudantes para a 
Câmara de Vereadores. 
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Alunos da EEB Coronel Pedro Christiano Feddersen  
conhecem a Câmara de Vereadores 

 
A Escola do Legislativo Fritz Müller recebeu, no dia 4 de novembro, a visita de 34 
alunos do 3º ano do Ensino Fundamental da Escola de Educação Básica Coronel Pedro 
Christiano Feddersen, localizada no bairro Vila Itoupava. Na oportunidade, os 
estudantes conheceram a TV Legislativa, o Salão Nobre Manoel da Luz Rampelotti e o 
plenário da Câmara de Vereadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo a administradora escolar Leize Pereira Reis, o objetivo da visita foi vivenciar na 
prática os assuntos que são aprendidos em sala de aula sobre o Executivo e Legislativo 
municipal. “A importância disso é formar cidadãos que entendam como funcionam as 
leis e o parlamento, para que, futuramente, quem sabe tenhamos políticos para 
comandar a cidade”. 
 
O grupo também recebeu, da equipe da Escola do Legislativo, cartilhas explicativas 
sobre o Poder Legislativo blumenauense. 
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Estudantes da Escola Municipal Erwin Radtke 
 visitam o Poder Legislativo 

 
Cerca de 45 alunos da Escola de Educação Básica Erwin Radtke, localizada na Vila 
Itoupava, visitaram a sede da Câmara de Vereadores de Blumenau, no dia 11 de 
novembro. A visita faz parte do ‘Programa de Educação para Cidadania e Democracia’ 
da Escola do Legislativo Fritz Müller. 
 
Os estudantes do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental foram conduzidos pela 
equipe da Escola do Legislativo aos setores da Câmara Mirim, da Ouvidoria, da TV 
Legislativa e também ao Plenário do Legislativo. 
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Parlamentares mirins participam de formação sobre drogas 
 
Aproximadamente 10 vereadores mirins e seus suplentes participaram, no dia 23 de 
novembro, da quinta etapa da formação continuada realizada pela Escola do Legislativo 
Fritz Müller em parceria com a Cruz Azul no Brasil. Esta fase, que aconteceu no plenário 
da Câmara de Vereadores, teve como tema “Drogas: quem se informa não usa! ”. 
 
A formação foi ministrada pela coordenadora de prevenção da organização, Alana 
Sieves, que abordou sobre os tipos de drogas e as reações das mesmas no organismo. O 
encontro também contou com o depoimento de um colaborador da Cruz Azul, Jean 
Sasse, que relatou a sua experiência de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O objetivo principal da formação foi esclarecer sobre os malefícios causados pelo uso de 
drogas. Os vereadores mirins sendo líderes nas unidades escolares, também poderão 
orientar outros alunos sobre o tema. 
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Escola do Legislativo oferece Oficina de Português 
 sobre Novo Acordo Ortográfico 

 
A Câmara de Vereadores de Blumenau, por meio da Escola do Legislativo Fritz Müller, 
ofereceu, no dia 30 de novembro, a Oficina de Gramática, com o tema Novo Acordo 
Ortográfico. O público-alvo foram os servidores da Casa Legislativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aproximadamente 40 funcionários receberam a oficina nos períodos matutino e 
vespertino, no plenário José Henrique Flores Filho.  
 
A facilitadora da oficina foi servidora da Câmara, Silvia Dourado de Melo Braga, que 
possui graduação em Administração de Recursos Humanos, pós-graduação em Gestão 
de Pessoas e é acadêmica de Letras. Ela explicou que a escolha do tema se deu 
porque, a partir deste ano, já estão vigorando, de forma obrigatória, as novas regras 
ortográficas. 
 
Para a facilitadora, a oficina é importante pois o assunto é de interesse geral e que 
atinge a todos, inclusive os servidores. “Além de ser o nosso idioma, quando se 
domina o português, se escreve bem e sem erros, gerando credibilidade para a 
pessoa que escreve”, destacou. 
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Escola do Legislativo promove formação  
Sobre finanças públicas para vereadores mirins 

 
A Escola do Legislativo Fritz Müller promoveu, no dia 2 de dezembro, a última etapa do 
ano da Formação Continuada para vereadores mirins. A palestra intitulada “Finanças 
Públicas e Responsabilidade Fiscal” aconteceu no Plenário José Henrique Flores. 
 
O palestrante, Jefferson Fernando Grande, falou sobre planejamento no setor público e 
apresentou o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 
Orçamentária Anual (LOA). Destacou ainda a participação da Câmara de Vereadores 
dentro deste processo. 
 
A dificuldade financeira enfrentada por prefeitos e governadores também foi abordada 
durante o encontro.  
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Legislativo de Balneário Camboriú conhece  

funcionamento da Câmara de Blumenau 
 
A Câmara de Blumenau recebeu, no dia 7 de dezembro, a visita de servidores do Poder 
Legislativo de Balneário Camboriú.  Na oportunidade, a coordenadora pedagógica da 
Escola do Legislativo Fritz Müller, Andréia Roncáglio, acompanhou os visitantes pelos 
setores da Câmara. Os servidores, que eram das áreas de comunicação, informática, 
contabilidade e recepção, trocaram conhecimentos com os funcionários do Legislativo 
blumenauense. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 A coordenadora do programa Vereador Mirim de Balneário Camboriú, Tamine Couto, 
destacou a troca de experiências e a possibilidade de aprimorar os processos dos 
pequenos parlamentares naquela cidade. “A visita foi bastante produtiva. Na Câmara 
Mirim poderemos aproveitar bastante do que vimos aqui hoje”, disse. A servidora 
comentou que um dos diferenciais que conheceu no programa realizado em Blumenau 
é que os vereadores mirins podem propor projetos. “Aqui existe um sistema voltado 
para as indicações, requerimentos, projetos e moções dos vereadores mirins. Em 
Balneário Camboriú os vereadores mirins fazem apenas indicações. A votação eletrônica 
também é um diferencial daqui. Nós utilizamos a votação através de cédulas. São 
procedimentos que serão utilizados para complementar a nossa Câmara Mirim”, 
assinalou. 
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