
 

 

A Atuação dos Vereadores e das Assessorias Parlamentares junto à Sociedade e ao 

Governo 
 

Objetivos 

O objetivo é proporcionar aos vereadores e as suas respectivas assessorias subsídios técnicos sobre a atuação 

parlamentar local diante do desafio de atender o cidadão a comunidade com eficiência e efetividade social. 

 

Público Alvo 

O curso se destina a assessores jurídicos de câmaras municipais, vereadores, assessores com formação jurídica 

ou superior, inclusive os que atuam junto às comissões, e demais interessados no tema. 

 

Conteúdo Programático 

 

1. A Câmara Municipal como Poder Legislativo 

2. O Vereador e a sua assessoria diante da função de legislar 

2.1 Em quais situações o vereador pode ser autor de projeto de lei 

2.2 Como apresentar emenda parlamentar 

2.3 A discussão de projeto de lei com a comunidade 

3. O Vereador e a sua assessoria diante da função de fiscalizar 

3.1 O que é pedido de informação 

3.2 Como convocar autoridades vinculadas ao Prefeito para prestar esclarecimento na Câmara 

3.3 Comissão parlamentar de inquérito - como instalar e o que investigar 

4. O Vereador e a sua assessoria diante da função de julgar as contas do Prefeito 

5. O Vereador e a sua assessoria diante da função de mediação parlamentar 

5.1 O que é mediação parlamentar 

5.2 Quais instrumentos podem ser utilizados para a mediação parlamentar 

6. Orientações gerais sobre a atividade de assessoria parlamentar (requerimentos, indicações, pedidos de 

providência e demais atividades de gabinete) 

 

Instrutor 

André Leandro Barbi de Souza 

Sócio-Diretor e Fundador do IGAM (Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos), Advogado com atuação 

específica nas áreas de Direito Governamental e de Direito Parlamentar, Especialista em Direito Político, MBA – 

Management of Public Organization (The University of Tennessee/FUNDATEC); Professor do MBA em Gestão 

Estratégica Municipal (FAMURS/UNISC); Professor da Pós-Graduação em Direito Municipal da UNIVALI (SC); 

Professor da Pós-Graduação e Direito Processual Civil da Anhaguera Educacional; Autor de Artigos Técnicos 

Publicados em Revistas Especializadas em Direito, Parecerista, Consultor Técnico. Autor do livro: A LEI, SEU 

PROCESSO DE ELABORAÇÃO E A DEMOCRACIA. 

 

Data: 07 e 08 de maio de 2019 

Horário: 8:00 às 12:00 e 13:30 às 17:30 07/05/2020 e de 8:00 às 12:00 no dia 08/05/2020. 

Cidade: Campo Grande - MS 

Local: Grand Park Hotel – Av. Afonso Pena, 5282 – Chácara Cachoeira 

Incluso: Pasta em couro ecológico, Apostila, Caneta com marca texto, Certificado e Coffee Break. 

Carga Horária: 16 h/a. 

Investimento: R$ 1.480,00 

Contato: 0800 724 7720 ou 67 3348 3300. 

E-mail: contato@supercia.com.br. 

 

Dados para Empenho:  

Supercia Capacitação e Marketing Eireli. 

CNPJ: 11.128.083/0001-15 

Av. Eduardo Elias Zahran, 420 - Jardim Paulista – Campo Grande - MS - 79050-000 



 

 

Certidões Negativas: http://www.supercia.com.br/certidoes 

 

Dados Bancários: 

Banco do Brasil:   Ag. 2936-X c/c: 132867-0           

 

Importante: 

Política de cancelamento ou adiamento de inscrições de cursos 

Por Iniciativa da SUPER CURSOS: o curso poderá ser cancelado ou adiado por falta de quórum ou outras razões, 

com 24 horas de antecedência da data prevista para seu início. 

Cursos Presenciais - A SUPER CURSOS não se responsabiliza por quaisquer outros valores que eventualmente 

tenham sido gastos pelo participante, seja a que título for, tais como passagens aéreas, rodoviárias, 

combustível, hospedagem etc. 

 

Por Iniciativa do Participante: O cancelamento deverá ser solicitado até 48 horas de antecedência do início do 

curso, após este prazo não haverá devolução do valor pago. Há possibilidade de substituição do participante. 

 

 


