Parceria:

Curso

O QUE É SER VEREADOR.

Data: 08 a 10 de Agosto de 2018
Local: HOTEL NACIONAL INN
Rua Lourenço Pinto, 458 – Centro
CURITIBA - PR

A QUEM SE DESTINA:
O evento é destinado a Presidentes de Câmaras, Vereadores, Assessores de Comissão, de Bancada, de Vereador,
Assessor Parlamentar, Diretores do Poder Legislativo, Procuradores Legislativos, Assessores Jurídicos, Assessores
Legislativos e Administrativos. Prefeitos, Secretários Municipais e servidores do Poder Executivo que atuam na área
legislativa, profissionais liberais e demais interessados.
OBJETIVOS DO CURSO:
O Objetivo do Curso é orientar o Vereador e a sua Assessoria, bem como os demais servidores legislativos, quanto
ao exercício da atividade parlamentar, na prática da função legislativa, com ênfase para a elaboração de projetos de
lei e demais proposições, elaboração de emendas, de votos de relatorias, elaboração de indicações e de pedidos de
providência, moções, pedidos escrito de informação e demais requerimentos típicos da atuação legislativa.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. O Município na Federação – Autonomia;
2. Câmara Municipal x Poder Legislativo: um desafio a ser vencido;
3. Vereador: conceito, função social e limitas para a sua atuação;
4. O Vereador e o exercício da função legislativa;
a. Iniciativa de projetos de lei;
b. Apresentação de emendas;
c. Responsabilidade e atuação nas comissões;
d. Responsabilidade e atuação nas relatorias;
e. Requerimentos relacionados com o exercício da função legislativa, como pedido de vista, adiamento
de discussão e adiamento de votação;
f. Orientações para as assessorias relacionadas à elaboração de projetos e de demais proposições,
elaboração de emendas, elaboração de votos de relatoria (pareceres) e dos demais requerimentos
vinculados à atividade parlamentar;
5. O Vereador e o exercício da função de julgamento;
a. Participação e a responsabilidade do Vereador no julgamento de contas do prefeito;
b. A atuação da comissão de orçamento, finanças e controles no julgamento de contas do prefeito;
c. Orientações para as assessorias relacionadas ao voto do Vereador;
6. O Vereador e o exercício da função de fiscalização;
a. Pedidos escritos de informação: conceito, uso e consequências;
b. Pedidos pessoais de informação: conceito, uso e consequências;
c. Requerimentos para a formação de comissões parlamentares de inquérito (CPI);
d. Orientações para as assessorias na elaboração de pedidos escritos de informações, pedidos
pessoais de informações e requerimentos para a formação de comissões parlamentares de inquérito;
e. Orientações sobre a participação e a responsabilidade do Vereador na comissão parlamentar de
inquérito;
7. O Vereador e o exercício da função de definição de políticas públicas;
a. Indicações: conceito, uso e consequências;
b. Pedidos de Providência: conceito, uso e consequências;
c. Orientações para as assessorias quanto à elaboração de indicações e de pedidos de providência;
d. Orientações para a apresentação de emendas parlamentares e para a deliberação dos projetos de lei
do plano plurianual (PPA), das diretrizes orçamentárias (LDO) e do orçamento anual (LOA);
8. Demais áreas de atuação do Vereador relacionadas ao Gabinete;
a. Orientações sobre a elaboração de requerimentos de pesar e de congratulações;
b. Orientações sobre a elaboração de requerimentos para a realização de sessões solenes;
c. Orientações sobre a elaboração de requerimentos de diligência junto ao Poder Executivo;
d. Orientações sobre a elaboração dos demais requerimentos relacionados com o Gabinete.

Parceria:

MATERIAL DIDÁTICO A SER DISTRIBUÍDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO:
Apostila. Exemplar do livro O QUE É SER VEREADOR.
INSTRUTOR:
ANDRÉ LEANDRO BARBI DE SOUZA –
Advogado, fundador, sócio e diretor do IGAM (www.igam.com.br), professor com especialização em direito político,
autor dos livros A Lei, seu Processo de Elaboração e a Democracia (2013) e O que é ser Vereador (2017), autor de
artigos técnicos publicados em revistas especializadas no Brasil e em Portugal, avaliador de artigos para a Revista de
Estudos Legislativos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, professor de cursos in company ministrados
junto a escolas de magistratura e de ministérios públicos estaduais, tribunais, escolas de assembleias legislativas,
câmaras municipais e prefeituras, professor de cursos e capacitações realizadas pelo IGAM, palestrante convi dado
para eventos estaduais e nacionais relacionados à administração pública e à atuação parlamentar, especialmente os
dirigidos a vereador e servidor de câmara municipal, pesquisador na área jurídica relacionada com processo
legislativo, legística e técnica legislativa, parecerista e conferencista.
DATA DO EVENTO:
Dia 08/08/2018 (quarta-feira)
 Das 10h às 12h – Credenciamento e Entrega de material;
 Das 14h às 17h – Primeiro turno de trabalho;
Dia 09/08/2018 (quinta-feira)
 Das 09h às 12h – Segundo turno de trabalho;
 Das 14h às 17h – Terceiro turno de trabalho;
Dia 10/08/2018 (sexta-feira)
 Das 09h às 11h – Quarto turno de trabalho;
 Às 11h30 – Encerramento e entrega de Certificados.
VALOR DO INVESTIMENTO:
 Valor: – R$ 700,00 até o dia 06/08 (segunda-feira) - (Inscrição individual).
 Valor: R$ 800,00 a partir do dia 07/08 (terça-feira) – (Inscrição individual).
 Assinantes dos informativos do IGAM: R$ 650,00.
 Não descontar IRF, a ASCAM/PR está isenta conf. Lei 9.532/97. Temos nota fiscal.
INFORMAÇÕES/ INSCRIÇÕES:
Para maiores informações e para realizar sua inscrição o contato deve ser feito através dos telefones:
Fone: (41) 3222.6985 (Secretaria) – Cel. 41-9.9995.6597 (Relindo) – Cel. 41-9.9153.3460 (Magali).
E-mail: ascampr@gmail.com / Site: www.ascampr.org.br – Capacitação – Cursos e Congressos – Curso O QUE
É SER VEREADOR – link FAÇA SUA INSCRIÇÃO.
O pagamento referente às inscrições pode ser feito no Ato, ao chegar no curso com dinheiro ou cheque, ou através
de depósito bancário na conta da ASCAM-PR, com os seguintes dados:
CNPJ 02.578.940/0001-98 - Inscr. Est.: Isento - Depósito Bancário: Banco Itaú (341) - Ag. 4121 - C/C 01385-0
FAÇA SUA INSCRIÇÃO PELO SITE ou por E-MAIL E GARANTA A SUA VAGA!
HOTÉIS CONVENIADOS:
HOTEL NACIONAL INN - Rua Lourenço Pinto, 458 – Centro – Fone: (41) 3322.4242 – 3075.3126
(Ao lado do Shopping Estação e da Câmara Municipal) – Faça sua reserva com antecedência.
Hotel ALLADIN – Rua Lourenço Pinto, 440 – Fone:(41) 3087.8989 - Hotel NIKKO – Centro – Fone (41) 2105.1808.
REMETENTE:
ASCAM/PR – Associação dos Servidores de Câmaras Municipais do Paraná
Rua XV de Novembro 362 – Conj. 901 – Centro – CEP 80020.310 – Curitiba - PR

