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PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO ANUAL 
 
 

 
PERÍODO : 2017 

 

NOME DO PRESIDENTE: UILSON JOSÉ DE MIRANDA 

 

MEMBROS: 

DIRETOR(A): SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO 

SECRETÁRIO(A): ANA PAULA TOPAN JUNQUEIRA 

CONSELHO:  

- UILSON JOSÉ DE MIRANDA (vereador) 

- ODAIR CASARI (Diretor do Departamento de Administração) 

- LUIZ CARLOS DOS SANTOS (Diretor do Departamento Técnico 

Legislativo) 

- MARCELO BASSI DAS NEVES (Diretor do Departamento Jurídico) 

- MARIA PAULA THOMAZ KAWASHI (Diretora do Departamento Contábil e 

Financeiro). 
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JUSTIFICATIVA 

 
O projeto contribui para formação técnica e politica de agentes 

públicos e da sociedade em geral. Com ações voltadas para vereadores, 

servidores da Câmara Municipal de Jaboticabal e ainda, através de convênios, 

atendimento de Câmaras Municipais da região e cidadãos interessados em 

aprofundar conhecimentos sobre politica e Poder Legislativo através de cursos e 

palestras a serem ministrados. 

Visa também contribuir com a vida democrática do Município, 

fortalecendo a democracia política, bem como estabelecer um contato mais 

direto com a Constituição Federal, legislação pertinente à Administração Pública 

e normas Municipais capacitando alunos do Parlamento Jovem para atuar nas 

funções que exercem, e no caso dos jovens parlamentares, em atuar na sociedade 

como verdadeiros cidadãos usando técnicas, instrumentos e informações sobre a 

legislação, de forma adequada, contribuindo para aumentar a eficiência das 

organizações onde irão atuar. 

Neste contexto, o resultado final será refletido na sociedade que 

poderá usufruir dos benefícios advindos das atividades a serem executadas. 
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OBJETIVOS 

 

• Oferecer aos Parlamentares e aos servidores da Câmara Municipal de 

Jaboticabal suporte conceitual e treinamento para a elaboração de leis e 

para o exercício do poder de fiscalização; 

• Qualificar os servidores da Câmara Municipal de Jaboticabal nas 

atividades de suporte técnico-administrativo, ampliando a sua formação 

em assuntos de interesse da Câmara Municipal de Jaboticabal; 

• Desenvolver programas de ensino, objetivando a integração da Câmara 

Municipal de Jaboticabal à sociedade civil organizada; 

• Estimular a pesquisa técnico-acadêmica voltada às atividades 

desenvolvidas pela Câmara Municipal de Jaboticabal, em cooperação com 

outras instituições de ensino; 

• Integrar e gerenciar convênios, especialmente com o Senado Federal, com 

a Câmara dos Deputados, com as Assembleias Legislativas, com as 

Câmaras Municipais e respectivas associações, com os órgãos dos Poderes 

da União, com os Tribunais de Contas, com o Ministério Público e com as 

universidades, propiciando, entre outras atividades conjuntas, a 

participação de parlamentares, servidores e agentes políticos em 

videoconferências e treinamentos à distância e a realização de cursos de 

capacitação técnica e de cursos presenciais de formação acadêmica ou 

pós-acadêmica; 

• Incentivar, por meio do Memorial da Câmara Municipal de Jaboticabal, a 

realização, a elaboração e o desenvolvimento de projetos na área da 



 
 
 

 Página 4 
 

história política da Câmara Municipal de Jaboticabal, bem como a 

organização de eventos culturais; 

• Organizar e realizar, anualmente, o Parlamento Jovem; 

• Capacitar a comunidade em temas afins com as atividades institucionais 

do Poder Legislativo; 

• Desenvolver atividades de treinamento e de adaptação dos servidores em 

estágio probatório. 

• Utilizar as dependências da Câmara Municipal, bem como a mala direta 

para oferecer cursos, palestras, seminários, oficinas, entre outros, por meio 

de contratação de empresa especializada para oferecer treinamentos “in 

company”; 

• Convidar instituições de ensino para que conheçam o legislativo, através 

de convites e de agendamento de visitas, bem como promover palestras 

aos alunos que participam do Parlamento Jovem; 

• Apoiar os parlamentares e servidores quanto ao funcionamento e 

organização dos trabalhos de cada departamento da Câmara Municipal 

(Legislativo, Administrativo, Comunicação, Tecnologia e Jurídico), 

demonstrando as fases do processo legislativo, os tipos de procedimentos, 

as espécies de normas, as fases de tramitação, bem como os prazos; 

• Levar até as escolas informações para que os alunos conheçam a função 

de legislar e fiscalizar dos parlamentares, os direitos e deveres 

democráticos, formando conceitos políticos e participativos por meio do 

parlamento jovem, o qual visa envolver os alunos com os temas da 

política, cidadania e educação e mostrar-lhes o papel do legislativo. 
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• Disponibilizar no site da Câmara Municipal de Jaboticabal, acesso a 

cursos on-line de interesse público; 

• Interagir com Poderes Legislativos de outras cidades e/ou Estados, a fim 

de trocar conhecimentos; 

•  

 
 

DESCRIÇÃO 

 

O projeto será realizado durante o ano de 2017, entre os meses de 

março a novembro. 

Neste período diversas atividades serão promovidas, dentre elas 

reuniões de planejamentos e execução de atividades, palestras informativas sobre 

temas pertinentes ao contexto em que estamos vivenciando, cursos, debates e 

workshops para capacitação do segmento envolvido no projeto, bem como a 

sociedade civil, sessão do Parlamento Jovem e finalizando com a viagem cultural 

dos alunos envolvidos. 

Todas estas atividades, que serão realizadas em parceria com segmentos 

da sociedade civil e empresas provadas, visam à integração, orientação e 

formação da equipe envolvida, bem como da sociedade e outros órgãos públicos 

que participarão ativamente do projeto no decorrer do ano. 
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METODOLOGIA  

 

• Palestras, worshops, Debates,Cursos expositivos e atividades de 

fixação; 

• Auxílio prático aos assessores e vereadores quanto à atividade 

parlamentar; 

• Disponibilização de informações sobre cursos on-line gratuitos de 

interesses diversos; 

• Divulgação da realização dos eventos por meio de rádio, internet e 

jornal. 

• Material escrito com o assunto fornecido pelo palestrante ou 

mediador do evento. 

 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

Março 

1. Workshop sobre Direito do Consumidor “Vício, Defeito e Pós venda”– 

Rodrigo Manolo 

2. Capacitação continuada sobre processo e Técnica Legislativa – Dr. Marcelo 

e Carlinhos 

3. Reunião dos Membros da Escola do Legislativo (última sexta-feira) 

Abril 

1. Palestra do Dia Mundial de Saúde, tratando do tema “Aedsaegypt – Febre 
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Amarela” – palestrante a definir 

2. Mesa Redonda sobre um tema do Estatuto dos Funcionários Públicos 

Municipais – Procuradores Municipais e Representante do Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais. 

3. Reunião dos Membros da Escola do Legislativo (última sexta-feira) 

Maio 

1. Semana de incentivo à leitura do livro infantil, por meio de Contagem de 

estórias, com apoio da Secretaria de Educação 

2. Workshop sobre Compras Públicas – Empresa especializada a ser 

contratada para dar o curso “in company” 

4. Reunião dos Membros da Escola do legislativo (última sexta-feira) 

 
Junho 

1. Em comemoração ao Dia Mundial do meio Ambiente, Debate sobre Meio 

Ambiente – Pelão 

2. Reunião dos Membros da Escola do legislativo (última sexta-feira) 

Julho 

1. Palestra sobre Os cuidados com a voz – Fonoaudiólogo e médico 

2. Reunião dos Membros da Escola do Legislativo (última sexta-feira) 

Agosto 

1. Workshop sobre o Dia do Nutricionista, tratando do assunto “Cirurgia 

Bariátrica – Mitos e verdades” – apresentação feita por Médico, Psicólogo e 

Nutricionista 
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2. Reunião dos Membros da Escola do Legislativo (última sexta-feira) 

Setembro 

1. Exposição e palestra a respeito dos temas: Fotografia e Imprensa (Mídia 

Social) – Zé Mário (fotógrafo profissional) e Palestrante a definir. 

2. Reunião dos Membros da Escola do Legislativo (última sexta-feira) 

Outubro 

1. Workshop com o tema Violência “Segurança – Como se proteger da 

violência urbana – Comandante da polícia Militar, PROERJ e Polícia Civil 

2. Reunião dos Membros da Escola do Legislativo (última sexta-feira) 

Novembro 

1. Sessão do Parlamento Jovem 

2. Viagem Cultural do Parlamento Jovem 

3. Reunião dos Membros da Escola do Legislativo (última sexta-feira) 
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Jaboticabal, 15 de fevereiro de 2.017. 
 
 

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO 
Diretora da Escola do Legislativo 


