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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 apresenta 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.”  
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Maio Amarelo 

A Escola do Legislativo participou da organização do Maio Amarelo em Blumenau. 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.  

 II Qualificação para Multiplicadores do Maio Amarelo 

No dia 23 de Abril a Escola do Legislativo Fritz Müller organizou a II Qualificação para 
Multiplicadores do Maio Amarelo realizada na Câmara de Vereadores de Blumenau. O 
evento contou com aproximadamente 50 pessoas e teve como objetivo a qualificação por 
meio de palestra, aos professores, servidores públicos, lideranças da comunidade, entre 
outros cidadãos, para que obtivessem a qualificação necessária para multiplicar boas ações 
na conscientização de um trânsito mais seguro.   
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 Curso “Jovem Motorista” para Estagiários da CMB em alusão ao Maio Amarelo 

No dia 23 de Maio a Escola do Legislativo Fritz Müller organizou formação para Estagiários 
com o tema “Jovem Motorista”, alusivo ao mês do Maio Amarelo. O evento foi ministrado 
pelo coordenador estadual do Maio Amarelo, Fábio Campos, que explanou  a importância 
da conscientização no trânsito principalmente dos jovens motoristas, chamando a atenção 
para os altos índices de mortes e feridos no trânsito em todo mundo. 
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Encontro de Boas Vindas aos 
servidores 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Blumenau através da Escola do Legislativo Fritz 
Müller e apoio da coordenação do Serviço Social 
realizaram nos dias 14 e 15 de Fevereiro o 
"Encontro de Boas Vindas da Câmara Municipal 
de Blumenau" para todos os vereadores, 
assessores, servidores e estagiários da Casa. 

 

Semana Internacional da Mulher 

A Semana Internacional da Mulher foi marcada por diversas atividades promovidas pela 
Escola do Legislativo nos dias 07, 08 e 09 de Março. Nos três dias, cerca de 70 servidoras 
contaram com serviços de saúde e beleza. Os parceiros foram: Embeleze, Estúdio Hair, 
Hinode, Mary Kay, Jeunesse, entre outros, que oferecem os serviços de designer de 
sobrancelha, detox facial, esmaltação, pele de princesa, oficina de yoga, limpeza e 
hidratação de pele e escova de cabelo, bem como, o sorteio de diversos brindes. 
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Veja algumas fotos da nossa Semana Internacional da Mulher: 
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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. Neste ano a Escola do Legislativo promoveu aos 
vereadores mirins os cursos de: oratória, direitos e deveres das crianças e dos adolescentes 

através da lei n° 8069, condutas éticas fundamentais: um enfoque no trânsito, e viva sem 

drogas.   

 

 Curso de Oratória para os Vereadores Mirins 
Durante três dias os vereadores mirins titulares e suplentes participaram do Curso de 
Oratória ministrado pelos palestrantes Giancarlo Kohler e Samuel Barrales. O objetivo do 
curso foi proporcionar aos vereadores mirins um conjunto de conhecimentos e práticas 
voltadas para a oratória, bem como desenvolver a expressão oral fluente, em situações 
formais.  
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 Curso “Condutas éticas fundamentais: Um enfoque no trânsito” 

No dia 06 de Agosto a Escola do Legislativo 
promoveu para os vereadores mirins o curso 
“Condutas éticas fundamentais: um enfoque no 
trânsito” ministrado pelo policial rodoviário 

federal Rafael Melati. A formação abordou as 
condutas éticas fundamentais a serem realizadas 
no dia a dia, que auxiliam diretamente em um 
trânsito mais prudente e seguro.  

 

 Direitos e deveres das crianças e dos adolescentes através da Lei n° 8069 

No dia 21 de Novembro a Escola do Legislativo 
promoveu formação para os vereadores mirins com o 
tema “Direitos e deveres das crianças e dos 
adolescentes através da Lei n° 8069”, ministrado pelos 
conselheiros tutelares, Leize Fraga Moritz e Admilson 
Dutra. Os conselheiros explanaram diversos artigos 

do ECA, principalmente aos que se referem ao âmbito escolar.  
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Outubro Rosa 

No dia 18 de Outubro a Câmara Municipal de Blumenau através da Escola do Legislativo 
Fritz Müller realizou iniciativa em apoio ao movimento Outubro Rosa, contando com a 
presença da Rede Feminina de Combate ao Câncer que utilizou da tribuna livre na sessão 
ordinária para reforçar as mulheres sobre a prevenção do câncer de mama, bem como, 
destacar os 45 anos da entidade e solicitar o apoio de todos os parlamentares. 

 

   

 

 

Quando o assunto é vida, prevenção é o melhor caminho!".   
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Parcerias com o setor de Serviço Social 

Durante o ano de 2018 a Escola do Legislativo Fritz Müller foi parceira do setor de Apoio 
Social em diversas atividades realizadas para os servidores da Câmara Municipal de 
Blumenau, sendo elas os cursos de : Foco no ambiente de trabalho, A arte de se relacionar e 
acelerar resultados pessoais e profissionais, e Empoderamento e Motivação Social.  

 

 FOCO, por que ter foco é crucial para ser uma pessoa e um profissional de destaque? 
 

No dia 11 de Abril a Escola do Legislativo 
foi parceira do setor de Serviço Social na 
organização da palestra motivacional 
sobre foco no ambiente de trabalho e nas 
decisões pessoais, ministrada pela coach 
Paula Marjorie Ramos Schaefer. 
Utilizando teoria e experiências de autores de renome, experiências pessoais e técnicas de 
coaching, a palestra visou proporcionar aos participantes o conhecimento necessário para 
promover mudanças de pensamento e comportamento, tanto no ambiente de trabalho 
quanto nas decisões pessoais, a fim de estarem mais preparados para definir e atingir suas 
metas, com foco no que é importante. 
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 A Arte de se relacionar e acelerar resultados pessoais e profissionais  

No dia 06 de Junho a Escola do Legislativo em mais uma parceria com o setor de Serviço 
Social organizou uma palestra motivacional com o tema “A Arte de se relacionar e acelerar 
resultados pessoais e profissionais”, ministrado pela coach Paula Marjorie Ramos Schaefer. 
O conteúdo da palestra abordou o papel de líder como ponto chave no processo de 
mudança, o engajamento e relacionamento fortalecedores para aumento de performance e 
resultados, o autoconhecimento e potencialização dos pontos, além de dicas e principais 
passos para se ter uma experiência de sucesso.  
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 Empoderamento e Motivação Pessoal  

No dia 15 de Agosto a Escola do Legislativo em 
parceria com o setor de Serviço Social promoveu 
palestra sobre Empoderamento e Motivação 
Pessoal com o coach Riva Santos. A palestra teve 
como objetivo enfatizar aos servidores a 
importância e os principais hábitos a ser seguido 
para se tornar uma pessoa empoderada, além de 
saber identificar e trabalhar com suas próprias 
energias internas.  
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Capacitação para Estagiários da Câmara de Vereadores de 
Blumenau 

A Escola do Legislativo realizou no decorrer do ano de 2018 a Capacitação Permanente 
para os estagiários da Câmara Municipal de Blumenau. Foram abordados temas 
relacionados ao cotidiano dos mesmos para melhorar o desempenho profissional de cada 
um. Os temas do ano de 2018 foram: “Jovem Motorista em alusão ao mês do Maio 
Amarelo”, “Empreendedorismo e Motivação”, “Técnicas para um estudo eficiente” e 
“Reprogramação mental”.  

 

 Capacitação “Jovem Motorista em alusão ao Maio Amarelo” 
 
No dia 23 de Maio a Escola do Legislativo Fritz Müller organizou formação para Estagiários 
com o tema “Jovem Motorista”, alusivo ao mês do Maio Amarelo. O evento foi ministrado 
pelo coordenador do Maio Amarelo, Fábio Campos, que explanou aos estagiários a 
importância da conscientização no trânsito principalmente dos jovens motoristas, 
chamando a atenção para os altos índices de mortes e feridos no trânsito em todo mundo. 
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 Capacitação “Empreendedorismo e Motivação” 
 
No dia 15 de Agosto a Escola do Legislativo 
organizou capacitação para os estagiários com o 
tema: “Empreendedorismo e Motivação” 
ministrado pelo Diretor das Micros e Pequenas 
Empresas, Nilson Passarin.  
O objetivo da palestra foi esclarecer aos 
estagiários o que é empreender, quais são as características de um empreendedor, como 
identificar e desenvolver habilidades empreendedoras, além de apresentar os elementos 
fundamentais à aquisição de uma postura empreendedora em suas realidades.  
 
 Capacitação “Técnicas para um estudo eficiente” 
 
No dia 20 de Agosto de 2018 a Escola do 
Legislativo promoveu capacitação com o tema 
“Técnicas para um estudo eficiente” com a 
jovem palestrante Lara Beatriz Wamse que 
apresentou aos estagiários diversas técnicas 
para ter eficiência e sucesso nos estudos.  
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 Capacitação “Reprogramação Mental: A lei da atração com a prática da PNL” 
 
No dia 19 de Outubro no turno matutino e 
no dia 23 de Novembro no turno 
vespertino a Escola do Legislativo 
promoveu aos estagiários uma capacitação 
com o tema “Reprogramação Mental: A lei 
da atração com a prática da PNL” 
ministrado pela parapsicóloga clínica e 
psicoterapeuta Moira Porto Petrucci. 
Os dois dias de palestra abordaram temas como: programação mental, reprogramação 
mental, e a lei da atração com a prática da programação neurolinguística (PNL).  
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Parceria com a Câmara Técnica de Prevenção 

No dia 17 de Setembro de 2018 a Câmara Técnica de Prevenção em parceria com a Escola 
do Legislativo Fritz Müller organizou a apresentação do Protocolo Intersetorial de 
atendimento às pessoas em risco de suicídio. O protocolo teve como objetivo principal 
organizar o fluxo de atendimento as pessoas em risco de suicídio, além de oferecer 
tratamento eficaz e capacitar cada vez mais os profissionais da rede de serviços para o 
combate de casos de suicídio na cidade de Blumenau. O evento fez parte das ações que 
envolvem o Setembro Amarelo, mês de conscientização da prevenção do suicídio. 
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Parceria com o DNIT 

No dia 20 de Junho a Escola do Legislativo Fritz Müller, o DNIT e o Laboratório de 
Transportes e Logística da Universidade Federal de Santa Catarina, realizaram o " 
Workshop - Os Desafios da Educação para o Trânsito: Uma construção coletiva". O evento 
contou com a presença de educadores, que puderam debater e socializar metodologias de 
ensino sobre segurança no trânsito para crianças e adolescentes. 
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Parceria com o 6° Fórum Municipal de Segurança 
Pública 

A Escola do Legislativo Fritz Müller juntamente com o Poder Público Municipal e entidades 
de segurança pública, realizaram no dia 19 de Junho o 6° Fórum Municipal de Segurança 
Pública da cidade de Blumenau. O evento teve como objetivo a troca de ideias entre a 
comunidade e os órgãos de segurança pública, no intuito de debater propostas que possam 
auxiliar e ampliar o processo de melhoria da segurança pública municipal, abordando 
temas como homicídio, feminicídio, trânsito e suicídio. 

Foto: A-Conseg Blumenau 
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SEMAPP - Seminário Municipal de Agentes Públicos e Políticos 
 
 

No dia 09 de Maio a Câmara Municipal de Blumenau sediou o Seminário Municipal de 
Agentes Públicos e Políticos (SEMAPP) "Mulheres na Política: Elas PODEM, o país PRECISA", 
organizado pela Escola do Legislativo Fritz Müller, Escola do Legislativo Deputado Lício 
Mauro da Silveira da ALESC, TRE-SC e a EJESC. O evento teve como objetivo principal 
enfatizar a importância da participação ativa das mulheres na política e contou com a 
explanação das ministrantes Melissa Figueiredo Silvestre, Ana Cristina Ferro Blasi e a 
mediadora Patricia Lopes Turcati. 
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Ação Social de Fim de Ano 

 
A Escola do Legislativo Fritz Müller em parceria com o Conselho da Comunidade 
realizaram no dia 13 de dezembro de 2018 no Presídio Regional de Blumenau e no dia 20 
de dezembro na Penitenciária Industrial de Blumenau, uma ação social com o intuito de 
celebrar as datas de fim de ano e levar o espírito de alegria e prosperidade de um ano novo 
melhor a todos os detentos.  
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Dia da Cidadania 
 

No dia 25 de novembro a Escola do Legislativo Fritz Müller juntamente com o Conseg 
Norte, Polícia Militar e Polícia Civil, participou do Dia da Cidadania em memória aos 10 
anos dos eventos climáticos de 2008, realizado no Residencial Nova Casa no bairro 
Itoupava Central. 
A ação contou com a presença de diversos parceiros, como SEMUS, SEDECI, SEMED, 
SEMUDES, Corpo de Bombeiros e Fundação Cultural, que juntos, realizaram uma pista 
educativa, orientações sobre saúde do homem, mulher, idoso, planejamento familiar, 
delegacia móvel, corte de cabelo, oficina de maquiagem, oficina de grafite, apresentação de 
banda, exibição de viaturas dos bombeiros, orientações para a prevenção de eventos 
climáticos e palhaços.  
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Semana Nacional do Trânsito – Blitz Educativa 
 

No dia 25 de setembro a Escola do Legislativo Fritz Müller participou de uma blitz 
educativa no posto da Polícia Rodoviária Estadual na Rodovia SC-108, culminando com o 
fechamento da Semana Nacional do Trânsito. A blitz teve como objetivo a panfletagem aos 
motoristas e orientação sobre a paz no trânsito. 
 

 
 
 
 
 

*As fotos disponíveis neste boletim foram retiradas do site da Câmara Municipal de Blumenau (Imprensa CMB).  


