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Escola do Legislativo Fritz Müller recebe visitas de Escolas  

Durante o ano a Escola do legislativo promove a visita de estudantes na Câmara Municipal 
de Blumenau, de modo a esclarecer ao cidadão sobre as funções da Casa Legislativa, 
aproximando o cidadão do Poder Público e incentivando a participação da população nos 
assuntos tratados pelo Poder Legislativo municipal.  As visitas são guiadas pela 
coordenadora pedagógica da Escola do Legislativo Zilda Rodrigues, que apresentou os 
setores como a Câmara Mirim, TV Legislativa, Ouvidoria, Presidência, os       Gabinetes e o 
Plenário. Os estudantes aproveitam o momento para assistirem à Sessão Solene dos 
Vereadores Mirins quando a Coordenadora Pedagógica Zilda nos conta “As Visitas á 
Câmara pelos estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio têm por objetivo 
promover e conhecer a casa legislativa do munícipio de modo a esclarecer sobre as funções 
da mesma, bem como aproximar e incentivar o jovem cidadão do poder público. Esta ação 
da escola do legislativo Fritz Müller, para início de conversa busca incentivar e motivar o 
jovem a participar e se envolver na política. ” Mais fotos e informações no site da Câmara. 
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Maio Amarelo 

A Escola do Legislativo participou da organização do Maio Amarelo em Blumenau. Foram 
mais de 60 eventos realizados na cidade em prol de um trânsito melhor e mais seguro para 
todos. O movimento tem como objetivo chamar a atenção de toda a sociedade para o alto 
índice de mortes e feridos no trânsito não só em Blumenau, mas no Mundo todo.  

 Blitz Educativa em prol ao Maio Amarelo 

No dia 15 de maio a Escola do 
Legislativo Fritz Müller participou da 
Blitz Educativa na Policia Rodoviária. 
Foram mais de 15 voluntários em 2hrs 
de abordagens. Uma parceria entre o 
Conseg Norte e o Sest Senat, 
juntamente com o apoio da Policia 
Rodoviária e a Escola do Legislativo. “A 
blitz Educativa objetiva orientar os 
motoristas, pedestres e ciclistas para 
um trânsito mais seguro e com mais 
gentilezas. Você faz suas escolhas com 
atitudes simples como, atravessar na 
faixa de segurança e respeitar a 
velocidade.” – Luciana Dalpasquali 
(coordenadora da Escola do Legislativo). 

Fotos: Paulo Roberto 
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 Seminário de Percepção de riscos no Trânsito 

A Câmara Municipal de Blumenau em parceria com a Escola do Legislativo realizou dia 
17 de maio o seminário de “Percepção de Riscos no Trânsito”. Os palestrantes que 
discorreram as palestras foram Flávio de Mori (Laboratório de Transportes e Logística da 
UFSC), Regina de Andrade (Laboratório de Transportes e Logística da UFSC), Irene Rios 
(Câmara Catarinense de Livros) e Pedro Granada (Departamento acional de Infraestrutura 
de Transporte - DNIT). Foram 
debatidos diversos temas relacionados 
ao movimento Maio Amarelo na 
cidade, como exigir direitos de 
transitar com segurança enquanto 
pedestres, passageiros, motoristas e 
ciclistas e debater sobre os agentes 
causadores dos acidentes ocorridos no 
trajeto casa-escola e casa-local de 
trabalho.  

          Maio Amarelo – Se essa rua fosse minha 

O projeto “Se essa rua fosse minha” são atividades realizadas por 
estudantes para mostrar o real motivo de respeitar o trânsito. No 
dia 17 de maio a Escola do Legislativo participou do projeto na 
E.B.M Adelaide Starke, apresentando as atividades da Escola e o 
movimento Maio Amarelo pela Professora Zilda. 
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 Encerramento Maio Amarelo  

No dia 02 de junho damos por 
encerrado o movimento do Maio 
Amarelo. Foi realizado uma 
simulação de acidente de trânsito 
com vitimas na Rua XV de 
Novembro. O objetivo foi mostrar o 
real trabalho e agilidade dos 
bombeiros, guardas de trânsito e 
policias em meio aos acidentes na 
cidade. A assessora da Escola do 
Legislativo Patrícia Lopes, ressalta 
“Foi gratificante para nossa equipe 
participar dessas ações. Agradeço a 
todos os parceiros e também afirmo 

o compromisso da Escola no nosso trabalho para a prevenção e conscientização no 
trânsito não somente no mês de Maio, mas sim para o ano todo.”.  

Os parceiros do Movimento Amarelo são: Escola do Legislativo Fritz Müller, Comissão 
Maio Amarelo, Câmara Técnica de Trânsito e Mobilidade Humana, Instituto Geral de 
Perícias de Santa Catarina, Polícia Rodoviária Federal, Prefeitura Municipal de Blumenau, 
Câmara Municipal de Blumenau, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar de Santa 
Catarina, Polícia Civil de Santa Catarina, Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, 
Secretaria de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina e 23º Batalhão de Infantaria.  

Foto: Ana Beatriz da Costa 
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Parcerias com o programa Vereadores Mirins 

Mensalmente a Escola do Legislativo realiza cursos e palestra para o programa Vereadores 
Mirins na Câmara de Blumenau. Nos dias 06, 07, 08, 09 e 10 de março foi realizado o 
curso de Comunicação Verbal e Oratória em parceria com a Coordenação dos Vereadores 
Mirins, a Escola do Legislativo Fritz Müller, PROGRID e a VIACREDI. Foram mais de 25 
inscritos para adquirir uma boa fala ao público e uma boa linguagem portuguesa.  Para a 
Coordenadora Pedagógica do programa, Sandra R. Nóbrega Kuchenbecker “Considero de 
extrema importância a capacitação em oratória para os Vereadores Mirins. É importante 
desenvolvermos neles as habilidades necessárias para que comuniquem suas ideias, 
expressem-se  com clareza, concisão e correção.  Sabemos que a linguagem além de ser 
um conhecimento, é também um meio privilegiado para se obter conhecimento, por este 
motivo é necessário trabalha-la. Com uma forma didática pedagógica, esta formação 
buscou aperfeiçoar a oratória dos nosso jovens parlamentares e ao meu ver alcançou 
plenamente seus objetivos.”.   

 Comunicação e Poder através da Imagem – Uso das Redes Sociais 

No dia 19 de maio, a Escola do Legislativo realizou o primeiro módulo da formação permanente 
dos Vereadores Mirins com o tema: “Comunicação e Poder através da Imagem – Uso das Redes 
Sociais”, ministrado pelo palestrante Cristiano Carlos Baifus.  “Como coordenadora pedagógica 
do programa Vereador Mirim, acompanhei a capacitação oferecida aos Vereadores Mirins sobre 
a importância e o poder da imagem nos dias atuais. A capacitação permitiu que eles 
identificassem várias situações, principalmente nas redes sociais que é necessário estar 
preparados a fim de evitar situações de constrangimento moral.” – nos conta Sandra.  
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Novas parceirias  

 SEBRAE e SEST SENAT 

Uma nova parceria com o SEBRAE de 
Blumenau foi fechada e passou a valer 
no mês de junho 2017. Em uma reunião 
com o Coordenador Geral do SEBRAE, a 
instituição colocou a disposição da 
população através da Escola do 
Legislativo, cursos de MEI na Prática 
para quem tem interesse em abrir a sua 
própria empresa. Outra parceria 
realizada com sucesso foi com o SEST 
SENAT de Blumenau, onde foi 
planejadas capacitações e ações em 
conjunto. O SENAT disponibilizou para população através da Escola do Legislativo o site 
de Educação a Distância com diversos cursos gratuitos nas áreas: Educação, Gestão, 
Regulamentados, Saúde Social e Transporte. Tudo disponível através do site: 
www.ead.sestsenat.org.br/. 
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Parceria com a ACBB 

A Escola do Legislativo tem uma grande parceria com o ACBB (Sociedade Amigos do 
Centro Braille de Blumenau). No dia 10 de maio, realizamos juntos para servidores a 
“Oficina Sensorial – Caminha sem Ver”, A oficina mostrou como é ser deficiente visual por 
um dia e principalmente a importância de se colocar no lugar do próximo sempre. No dia 
28 de maio realizamos uma grande ação organizada pelo projeto Maio Amarelo no 
aniversário do Shopping Norte de Blumenau, a oficina “Cidadania e Inclusão”.  Abordamos 
a importância de discutir a deficiência visual e orientamos os participantes como se 
relacionar com as pessoas com essa deficiência. 
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Curso do Processo Legislativo 

Nos dias 26 e 27 de janeiro, a Escola do Legislativo Fritz Müller desenvolveu o curso do 
Processo Legislativo, destinado para Vereadores e Servidores Públicos Municipais da 
Câmara Municipal, efetivos e comissionados e também a comunidade externa.  O curso 
foi ministrado pelo procurador da Câmara Municipal de Blumenau, André de Sousa 
Roepke, que é Bacharel e Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina.  

    
Fotos: Jessica de Moraes  

Semana Internacional da Mulher 

A semana da mulher foi marcada por diversas atividades desenvolvidas pela Escola do 
Legislativo e algumas parcerias como: Câmara Municipal de Blumenau, Apoio Social, 

UNIASSELVI Blumenau, Stuttgart Artigos Finos, ASCAMBLU, Spazio di Bellezza Estética, 
Reflexologia, Yoga Blumenau, Mary Kay – Kelli e Instituto Embelleze.   Além de atividades 
para a autoestima da mulher, foi desenvolvida uma palestra com tema: Ergonomia no 
ambiente de trabalho, com o foco na saúde e no empoderamento da mulher, com a 

ministrante Tatiana de Assis Girardi, professora do Curso de Fisioterapia da UNIASSELVI.    
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 Acompanhe nas fotos como foram as atividades realizadas.      
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 Fotos: Arquivo Escola do Legislativo  
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Ginástica Laboral 
Em parceria com a UNIASSELVI de Blumenau, a Escola do Legislativo desenvolveu no dia 
03 de abril a ginástica laboral em todos os setores da Câmara Municipal. A ginástica 
laboral é uma série de exercícios físicos realizados no próprio ambiente de trabalho, com 
o objetivo de melhorar a saúde e evitar lesões dos funcionários por esforços repetitivos e 
algumas doenças ocupacionais.  

                                Fotos: Arquivo Escola do Legislativo  

Seminário Municipal de Agentes Públicos e Políticos (SEMAPP) – 
Inovação e Gestão Pública 

No dia 17 de abril aconteceu o SEMAPP, apresentação e lançamento do Projeto Qualifica – 
Mandato de Excelência em Blumenau. Os temas abordados foram: noções sobre 
acessibilidade, utilização do desenho universal como ferramenta para a política pública 
para todos os cidadãos e apresentação de propostas para inovação na gestão pública. A 
palestra sobre o Projeto Qualifica e Mandato de Excelência foi ministrado pelo Sérgio 
Manoel Martins do TER/SC. A palestra Acessibilidade com foco no desenho universal foi 
dada pelo Arquiteto Clerson Larroyd da ALESC, e a palestra Inovação em Gestão Pública 
foi ministrado pelo Professor Doutor Leonardo Secchi da UDESC.  
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Qualificação para Multiplicadores do Maio Amarelo em Blumenau 
Nos dias 05 e 06 de abril, aconteceu no Plenário José Henrique Flores a Qualificação Maio 
Amarelo. Em parceria com a Escola do Legislativo, foram abordados como temas o 
histórico do Maio Amarelo, noções básicas de legislação no trânsito, postura ética de 
motoristas, ciclistas, pedestres e motociclistas e novas ações e metodologias para o Maio 
Amarelo 2017.  O objetivo foi dispor de informações técnicas e instrumentais 
qualificando os multiplicadores do projeto que desenvolveram momentos de debates e 
palestras no mês do Maio Amarelo em locais como escola, ambulatórios, ESF’s, 
universidades e grupos da sociedade Civil organizada.  
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Oficinas 
Oficina SEI Planejar 

 
Em parceria com o SEBRAE, a oficina SEI 
Planejar foi desenvolvida para 
identificar oportunidades e conhecer 
ferramentas além de melhorar o 
desempenho das empresas.  Ela foi 
desenvolvida para auxiliar o MEI no 
planejamento atual e futuro das 
empresas. A oficina é para 
microempreendedor individual e 

formalizado – MEI. A oficina ocorreu no dia 27 de setembro e foi ministrado pelo Fabiano 
Debrassi que é graduado em Contabilidade, especialista em Controles Financeiros, 
consultor e palestrante do SEBRAE 2009.  
 

Oficina Sei Empreender 
A oficina Sei Empreender foi desenvolvida para desenvolver competências voltadas à 
gestão do negócio e aprender a administrar dificuldades e a valorizar o planejamento, 
bem como o controle de ações empreendedoras.  A oficina aconteceu no dia 25 de 
outubro em parceria com o SEBRAE, no Plenário José Henrique Flores.  

 

Oficina SEI Planejar Meu Dinheiro 
Aconteceu no dia 30 de agosto a oficina SEI Controlar Meu Dinheiro, ela foi desenvolvida 
para ajudar os participantes a ter dados e condições para tomar as melhores decisões 
sobre o momento ideal de utilizar o dinheiro sejam para comprar mais ou aumentar a 
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empresa e ter bons resultados. Essa oficina é uma parceria com o SEBRAE, Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e a Escola do Legislativo. O objetivo da oficina foi qualificar 
microempreendedores individuais e as pessoas inscritas para ser MEI, além de apresentar 
ferramentas simples para o MEI utilizar no dia-a-dia, com foco no controle financeiro e 
na previsão de caixa.   

Fotos: Jessica de Moraes 

 
Recebimento de Moção de Louvor 

No dia 23 de agosto a Escola do Legislativo Fritz Müller recebeu uma Moção de Louvor 
pelos relevantes serviços prestados à Câmara Mirim de Blumenau. A Escola do Legislativo 
promove anualmente atividades como: formação continuadas, cursos e palestras aos 
Vereadores Mirins. 
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Parceria com a Defesa Civil de Blumenau 

 
No dia 31 de julho a Escola do Legislativo participou do lançamento do Memorial feito em 
memória para todas as vitimas dos desastres naturais ocorridos em Blumenau desde 1983, 

que faz parte do projeto Julho Laranja.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Escola do Legislativo Fritz Müller e a Defesa Civil de Blumenau se uniram na Rota de 
Lazer que aconteceu no dia 23 de julho. Foi informado a todos que passaram por lá sobre 
como é a Câmara de Vereadores e Escola do Legislativo Fritz Müller e como agir em 
prevenção de desastres naturais.  
No dia 07 de julho a Escola do Legislativo participou do Simpósio Municipal de Defesa 
Civil que são diversos palestrantes e temas relacionados à Defesa Civil do Vale do Itajaí. 
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Capacitação dos Estagiários da CMB 
 
 
A Escola do Legislativo realizou no decorrer do ano de 2017 a Capacitação Permanente 
para os estagiários da Câmara Municipal de Blumenau. Foram abordados temas 
relacionados ao cotidiano dos mesmos e melhorar o desempenho profissional de cada um. 
A capacitação contou com seis oficinas, cada qual com palestrante específico para cada 
tema.  Contemplamos os seguintes temas: conhecendo a Câmara, oratória e postura, eu sei 
lidar com meu dinheiro, o papel do estagiário na Câmara, competências e habilidades 
profissionais e relacionamento interpessoal. 
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Curso de Oratória para os servidores 
 
 

A Escola do Legislativo promoveu no mês de novembro um curso de oratória com o 
Professor Roberto Diniz Saut aos servidores, o curso propôs o aprimoramento das técnicas 
para falar em público, com segurança, persuasão e credibilidade. O professor ensinou aos 
participantes técnicas e tipos de discursos, com dicas na elaboração e apresentação dos 
mesmos. O curso culminou com a formatura em sessão solene no dia 29 de novembro no 
Plenário José Henrique Flores.  
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Curso Empoderamento Emocional 

 
 

 
 
 
A escola promoveu também no mês de novembro um curso de fortalecimento emocional 
aos servidores, o objetivo principal foi fortalecer nosso emocional e trabalhar nossas 
fragilidades. O Psicólogo Antonio Gomes da Rosa, da Secretaria da Saúde instruiu o grupo 
a se autoconhecer e saber buscar uma melhor qualidade de vida! 
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Inauguração da Ampliação da Praça do Empreendedor 
 

A Escola do legislativo prestigiou a inauguração da ampliação da Praça do Empreendedor, 
localizada no shopping Park Europeu, no dia 28 de novembro. Com Alexandre Antunes, 
diretor de apoio ao empreendedor e Rafael Phillips de Oliveira gerente de atendimento. 
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Encerramento do Projeto “Cidadania Atuante”  

 
No dia 29 de novembro a Escola de Ensino Médio Elza Pacheco realizou com o apoio da 
escola do Legislativo o encerramento do Projeto: “Cidadania Atuante” que tem como um 
dos seus objetivos centrais, criar espaços de diálogos entre o poder legislativo e os alunos 
do terceiro ano do ensino médio, acerca de temáticas como: armamento civil, redução da 
maioridade penal, entre outros. 
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Oficina Interlegis 
A Escola do Legislativo Fritz Müller realizou nos dias 06, 07 e 08 de dezembro a Oficina 
Interlegis de "Comportamento e Imagem Pública - Cerimonial no Ambiente Legislativo" 
com a participação do coordenador de Planejamento e Relações Institucionais do 
ILB/Interlegis do Senado Federal, Francisco Etelvino Biondo.  
A oficina ofereceu treinamento referente à cerimonial, protocolo e etiqueta, além da 
realização de diversas dinâmicas em relação aos assuntos abordados.  

“Esta oportunidade foi uma forma de nos atualizarmos porque o cerimonial, apesar de ter 
uma regulamentação da Presidência da República já de muitos anos, apresenta mudanças. 
Precisamos nos adaptar e nos aperfeiçoar para que o cerimonial seja cada vez de melhor 
qualidade”, ressaltou a cerimonialista da Prefeitura Municipal de Blumenau - Marili 
Martendal. 
Contamos aproximadamente com 92 inscritos tanto do Poder Legislativo quanto do Poder 
Executivo.  
 

 
Foto: Jéssica de Morais 
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