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Durante o ano a Escola do legislativo promove Visitas Guiadas de
estudantes e acadêmicos na Câmara Municipal de Blumenau, de modo a
esclarecer ao cidadão sobre as funções da Casa Legislativa,
aproximando-o do Poder Público e incentivando a participação da
população nos assuntos tratados pelo Poder Legislativo municipal.  
 
As visitas são monitoradas pela coordenadora pedagógica da Escola do
Legislativo Zilda Rodrigues Roecker, que apresenta os setores como a
Câmara Mirim, TV Legislativa, Ouvidoria, Presidência, os Gabinetes e o
Plenário. Os visitantes podem acompanhar à Sessão Ordinária dos
Vereadores Mirins ou Adultos, se caso estiverem acontecendo no
momento da visita. A Coordenadora Pedagógica Zilda nos conta que “As
Visitas à Câmara pelos estudantes do Ensino Fundamental, Ensino Médio
e acadêmicos têm por objetivo promover e conhecer a casa legislativa
do município 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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A Escola do Legislativo participa todos os anos da organização
do Maio Amarelo em Blumenau. O movimento objetiva 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.
A Comissão do Movimento Maio Amarelo em Blumenau, da qual a
Escola do Legislativo Fritz Müller faz parte, juntamente com os
parlamentares mirins titulares e suplentes fizeram uma ação
educativa em alusão ao Movimento Maio Amarelo. 
O ato, realizado no dia 20 de maio, consistiu em uma abordagem
de trânsito com a entrega de materiais e fitilhos amarelos aos
motoristas que estavam circulando na Alameda Duque de Caxias
(Rua das Palmeiras). Este ano, o movimento traz o tema "No
trânsito, o sentido é a vida".
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O seminário foi realizado no dia 29 de março, e contou com
duas palestra: “ Mulheres em situação de violência conjugal:  a
denúncia de conflitos  no meio domésticos” e “ Lei Maria da
Penha – aspectos jurídicos e culturais”, ministradas
respectivamente  pela policial da Delegacia de Proteção à
Criança, Adolescente, à Mulher e ao Idoso de Araranguá/SC,
Márcia  Cristinane Nunes Scarduelli e pela professora e
especialista em Direito Constitucional Claudia Souza de
Carvalho Becker Silva.
 

I Seminário Legislativo
da Violência contra a
Mulher: da agressão
verbal ao Feminicídio



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 e palestras de: oratória, direitos e deveres das
crianças e dos adolescentes através da Lei n° 8069, comunicação
escrita, o poder da imagem, projetos de lei, liderança, consciência
ambiental, Fake News, Direito nas escolas, história administrativa
de Blumenau e finanças pessoais e empreendedorismo. E
também uma ação educativa em alusão ao Movimento Maio
Amarelo, realizando uma abordagem aos motoristas, com entrega
de material informativo sobre o trânsito.
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CURSO DE ORATÓRIA PARA OS VEREADORES MIRINS
Durante cinco dias os vereadores mirins titulares e suplentes
participaram do Curso de Oratória ministrado pelo palestrante
Carlos Alberto Bittencourt. 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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OFICINA 01 “COMUNICAÇÃO ESCRITA E O PODER DA IMAGEM”
 
No dia 13 de março a Escola do Legislativo promoveu para os
vereadores mirins dois  cursos: “Comunicação Escrita” ministrado
pela professora de Língua Portuguesa Célia Maris Pommerening
enfocando noções de Redação Oficial; e “O Poder da Imagem no
séc.XXI” , com o jornalista da TVL Rodrigo Vieira, que salientou a
importância comportamental e o poder da imagem na vida
pública.
 
OFICINA 02 “PROJETOS DE LEI”
 
Em 17 de abril ocorreu o curso “Projetos de Lei”, aplicado pelo
coordenador de apoio do Programa Vereador Mirim, Ramsés
Oliveira Costa, que abordou noções sobre elaboração e
apresentação de projetos de lei, e de também, de forma genérica,
a estrutura administrativa do Estado com a divisão dos Três
Poderes, bem como, a função de cada um.
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OFICINA 03 “LIDERANÇA”
 
Na tarde do dia 25 de abril o curso sobre liderança aconteceu fora da
Câmara de Vereadores,  no Colégio Sagrada Família, o coordenador
Pedagógico Erlédio Pering, fez sua apresentação baseada no livro “ O
Monge e o Executivo”, conceituando liderança e pontuando as diferenças
entre poder e autoridade.
 
OFICINA 04 “JUNHO VERDE”
 
No dia 12 de junho a Escola do Legislativo promoveu para os vereadores
mirins titulares e suplentes dois cursos: “Consciência Ambiental” com
Juliana Jaqueline Budag (FAEMA) apresentando noções de práticas de
sustentabilidade no dia a dia, sugestões e
dicas relacionadas aos resíduos sólidos, reciclagem e reaproveitamento,
alimentação saudável e mobilidade; a segunda palestra foi sobre “Fake
News” com Guilherme Koehler da Plataforma Poletize, que trouxe o
conceito e a relação entre Pós-verdade e fake news- noticias falsas e 
como funciona o mundo digital.
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OFICINA 05 “DIREITO NAS ESCOLAS”
 
No dia 12 de julho os vereadores mirins de Blumenau juntamente
com os Vereadores Mirins de Gaspar participaram da apresentação
do “ Projeto Direito nas Escolas” de autoria da advogada Mariella
Kraus e Coordenador da Câmara Mirim de Blumenau Ramsés Oliveira
Costa. O projeto levará temas ligados a cidadania e direitos
fundamentais previstos na Constituição Brasileira para as escolas
onde os vereadores estudam, através de palestras nas unidades
escolares. O projeto contará com o envolvimento da Câmara Mirim e
dos acadêmicos do curso de Direito da FURB.
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OFICINA 06 DIREITOS E DEVERES
DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES ATRAVÉS DA LEI N° 8069
 
No dia 26 de agosto 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, Ivan Vetter e Rosa Maria Lemos. Os
conselheiros explanaram diversos artigos do ECA, principalmente
aos que se referem ao âmbito escolar.
 
OFICINA 07 “HISTÓRIA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE
BLUMENAU”
 
Em 26 de setembro aconteceu a sétima oficina da Formação
Permanente dos Vereadores Mirins, a mesma fora ministrada pela
historiadora e professora Suely Petri. A professora abordou uma
vasta bibliografia sobre os administradores de Blumenau em ordem
cronológica desde a fundação da cidade até os dias atuais.
 

Parcerias
com o

Programa
Vereadores

Mirins



OFICINA 08  “Finanças Pessoais e Empreendedorismo”
 
No dia 13 de novembro foi a oitava e última oficina dos
vereadores mirins, ministrada pelo Diretor de Micro e
Pequenas Empresas- Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Inovação e Empreendedorismo, Nilson Passarin. O
palestrante apresentou dicas de atitudes e posições de
liderança para toda a vida.
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No dia 19 de junho a Escola do Legislativo Fritz Müller em
parceria com a Fundação Municipal do Meio Ambiente
(Faema), promoveu uma palestra para os servidores com o
tema "Práticas de sustentabilidade no dia a dia", ministrado
pela educadora ambiental da Faema, Letícia Maria Klein.
A palestra foi alusiva ao mês do Junho Verde e teve como
objetivo demonstrar quais condutas são importantes no
dia a dia para a redução do lixo, bem como, soluções relativas
aos resíduos sólidos que são gerados. Segundo a palestrante,
além da reciclagem, outras etapas devem ser seguidas para
que efetivamente se possa obter uma diminuição na
quantidade de resíduos sólidos.
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No dia 23 de julho a Câmara de Vereadores através da Escola
do Legislativo Fritz Müller e em parceria com a Defesa Civil,
promoveu uma palestra com o jornalista Luiz Carlos Prates
com o tema: "Como ser diferente no mundo dos iguais". A ação
fez parte do Julho Laranja e teve como objetivo, motivar os
voluntários que auxiliam no enfrentamento aos desastres
naturais em nossa cidade e aconteceu no auditório da Escola
Técnica do SUS- ETSUS
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A Escola do Legislativo realizou no decorrer do ano de 2019 a
Formação 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 2019 foram: “O
Poder Legislativo”, Inteligência Emocional no Trabalho”, “Fake
News” e “Empreendedorismo e Motivação”.
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OFICINA 01: O PODER LEGISLATIVO
 
No dia 20 de fevereiro ocorreu a primeira oficina para os
estagiários com o tema: “ O Poder Legislativo, ministrada
pelos procuradores da câmara, sendo no período matutino o
Procurador Rodrigo Reis Pastore e no vespertino o Procurador
André Roepcke. 
 
O objetivo da palestra foi explicar o papel da Câmara
Municipal, quais as suas competências e suas atribuições, e
como se dá o processo legislativo.
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OFICINA 02: INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NO RABALHO
 

No dia 17 de maio a Escola do Legislativo organizou segunda oficina
para os estagiários com o tema: “Inteligência Emocional” ministrada pela
Assessora de Comunicação da Câmara de Pomerode Moira Petrucci.  O
objetivo da palestra é levar os estagiários a refletir sobre a importância
da tomada de decisão e de que forma ela reflete no nosso dia a dia e no
nosso ambiente de trabalho, além de enfatizar condutas importantes que
auxiliam na evolução profissional e no relacionamento interpessoal.
 

OFICINA 03: FAKE NEWS
 
No dia 16 de agosto a Escola do Legislativo promoveu a oficina número
03 com o tema “Fake News” com o jovem palestrante Guilherme koehler
da Plataforma Poletize que trouxe o conceito e a relação entre a pós
verdade e fake News e explicou por que as pessoas mentem e quais os
tipos de fake News. Apresentou aos estagiários dicas e técnicas
para detectar as famosas fake News.
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OFICINA 04: EMPREENDEDORISMO E MOTIVAÇÃO
 
No dia 25 de outubro no turno matutino e vespertino a
Escola do Legislativo promoveu aos estagiários quarta
e última oficina do ano com o tema “Empreendedorismo e
Motivação” ministrado pelo Diretor Nilson Passarin da
SEDEC. O objetivo do palestrante foi despertar nos jovens o
desejo de empreender e de ter a iniciativa para tomar a
decisão e começar a empreender e também sinalizou sobre
as profissões que futuramente deixarão de existir.
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Com a finalidade de orientar o cidadão leigo A Escola Do
Legislativo organizou a Semana Municipal de conscientização
Política, mostrando diferentes ideologias e visões políticas
divergentes e diversas formas de pensar. Mas, refletir sobre
política é um exercício que propicia o pensar na coletividade.
O evento iniciou no dia 05 de agosto e culminou no dia 08
com o Painel De Conscientização Política intitulado “A
atuação do cidadão no sistema democrático brasileiro”.

Semana Municipal da
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Nos dias 12 e 14 de agosto a Escola do Legislativo Fritz
Müller, atendendo o convite da Secretaria de Defesa Civil
participou do Projeto Agente Mirim da Defesa Civil de
Blumenau, levando aos estudantes uma breve explanação
sobre a importância do exercício da cidadania, bem como, a
organização do Poder Legislativo Municipal. As palestras
aconteceram nas seguintes unidades escolares: EBM Oscar
Unbehaum, Colégio Pe José Mauricio e Colégio Jonas Neves.



A Escola do Legislativo Fritz Müller realizou no dia 18 de
setembro a Oficina Interlegis- "Cidade Inteligente, Gestão
eficiente " com a participação do coordenador de
Planejamento e Relações Institucionais do ILB/Interlegis do
Senado Federal, Leonardo Gadellha e do Instrutor Luis
Fernando Pires Machado.
 
A oficina teve como objetivo sensibilizar as pessoas sobre a
necessidade do engajamento de todos em um bem comum, e
o que se pode melhorar no futuro para   uma convivência
harmoniosa. O instrutor Luis Fernando abordou sobre
Economia Criativa centrado nas pessoas e nas inovações
tecnológica, na sustentabilidade ambiental com o foco no
subsolo, lixo e do esgoto. Por fim, tratou da questão da
acessibilidade das pessoas com deficiência física, visual
ou auditiva no munícipio de Blumenau.
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Parceria com o 7° Fórum
Municipal de Segurança 

Pública
Escola do Legislativo Fritz
Müller juntamente com o Poder
Público Municipal e entidades
de segurança pública,
realizaram no dia 25 de
setembro o 7° 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 os seguintes temas:
população em situação de rua,
intolerância no trânsito e
violência doméstica.

No dia 28 de agosto a Escola
do Legislativo promoveu uma
palestra sobre educação
financeira para todos os
servidores e estagiários da
Câmara de Vereadores. A
mesma foi ministrada por
dois especialistas no
assunto, Luiz Fernando Lima
da Cruz e Ronaldo Saito. Os
consultores enfatizaram a
importância do planejamento
financeiro e demonstraram,
através de planilhas e casos
práticos, como é possível
reduzir gastos e otimizar o
dinheiro. A ação foi planejada
e organizada em conjunto
com o Gabinete do vereador
Gilson de
Souza.

Palestra Educação 
Financeira:



Parceria com ALESC

A Escola do Legislativo Fritz
Müller neste ano fez parte da
Coordenação do Movimento
Setembro Branco organizando 

Entre os dias 19 à 26 de setembro de 2019 a
Escola do Legislativo Fritz Müller em parceria
com a Assembleia Legislativa do Estado de
Santa Catarina realizou a Mostra Catarinense
de Desenhos Infantis: “Criança não trabalha,
lugar de criança é na escola”. O projeto tem
como objetivo conscientizar a sociedade por
meio de desenhos elaborados por alunos da
rede pública estadual, referente a
problemática do trabalho infantil no Estado
de Santa Catarina.

SETEMBRO
BRANCO

e participando dos encontros e atividades que foram realizados na
Câmara de Vereadores de Blumenau. O Setembro Branco foi
instituído pela Lei nº 8.062/2014 de autoria do ex-vereador Beto
Tribess e o mês de setembro foi escolhido porque o dia 20 de
setembro é o Dia Mundial da Paz designado pela Oragnização das
Nações Unidas. O movimento Setembro Branco tem como objetivo
geral a conscientização e disseminação da paz.



A Escola do Legislativo Fritz Müller em parceria com o
Conselho da Comunidade realizaram nos dias 07 de
dezembro na Penitenciária Industrial de Blumenau e no
Presídio Regional de Blumenau  foi dia 19 de dezembro , 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.

AÇÃO SOCIAL DE FIM DE
ANO


