
A partir do cumprimento 

de 75% da programação 

obrigatória

Coffee Break

Certificado 
de Conclusão

Pasta personalizada,

Apostila Impressa,

Caneta e credencial

Kit do Aluno

A quem se destina?

Vereadores, Assessores, Procurador, Contador, Controle Interno, Ouvidor,
 Diretor de Câmara, Chefe de Gabinete; Secretários

Servidores Públicos em geral e demais interessados no objeto de estudo.

21 a 24 de Março de 2023

Florianópolis/SC

Professor

Luiz Carlos de Freitas Júnior

Advogado, Especialista em Direito Público, com experiência em funções de 
Fiscalização, Controle Interno e construção de Leis sobre Implementação 
de Orçamento com foco em a�ngimento de metas e no Desenvolvimento 
de Lei Orgânica, Leis Complementares e Ordinárias, Resoluções, Portarias, 
Decretos, dentre outras proposições legisla�vas. Já foi Procurador de 
Câmara de Vereadores e Prefeitura, além de outros cargos, como Diretor 
Financeiro, Diretor de Licitação, Diretor de Projetos, Pregoeiro, Presidente 
de Comissão de licitação.

Florianópolis/SC
Auditório Hotel Castelmar

Rua Felipe Schmidt, 1260,
Centro

EMENDAS PARLAMENTARES E AS
RELAÇÕES  COM A ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA E GOVERNO DO ESTADO



VALOR ESPECIAL PARA GRUPOS
A partir de 04 inscrições

Programação

Quarta-feira 8h às 12h

Terça-feira

- Credenciamento e entrega de material didático. 

14h às 17h

Quarta-feira 14h às 17h

Quinta-feira 8h às 12h

Quinta-feira 14h às 17h

Sexta-feira 8h às 12h

OFICINA ELETIVA - Técnicas de negociação e 
articulação política.

ELETIVA - Consultoria Legislativa 

O que você vai aprender?

- O que são emendas 
parlamentares e como elas 
funcionam. 

- Dicas práticas e estratégicas 
para uma atuação eficiente na 
captação de recursos através 
de emendas parlamentares.

- Como identificar as 
necessidades do município e 
solucionar através da 
captação de recursos.

22/03/2023

21/03/2023

22/03/2023

23/03/2023

24/03/2023

23/03/2023

MÓDULO 1 – INTRODUÇÃO ÀS EMENDAS 
PARLAMENTARES E ÀS RELAÇÕES 
GOVERNAMENTAIS
- Conceito e características das emendas parlamentares;
- O papel dos deputados estaduais na distribuição de 
emendas parlamentares;
-Papel dos Vereadores na obtenção de recursos por meio 
de emendas parlamentares;
- Relação entre Vereadores, Assembléia Legislativa e 
Governo do Estado.

MÓDULO 2 – EMENDAS PARLAMENTARES E 
RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS - COMO CAPTAR 
RECURSOS VIA EMENDAS PARLAMENTARES E 
JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO
- Exemplos práticos de projetos elegíveis para emendas 
parlamentares;
- O que são e como acessar os programas e projetos 
governamentais do estado;
- Como identificar demandas locais que possam ser 
atendidas com recursos de emendas parlamentares e 
programas governamentais estaduais;
- Análise de casos de sucesso na captação de recursos 
por meio de emendas parlamentares.

MÓDULO 3 – REVISÃO GERAL
- Análise crítica dos módulos anteriores e revisão dos 
principais conceitos e informações apresentados;
- Resoluções de dúvidas e questões práticas dos alunos. 
Discussão e debate sobre casos práticos relacionados às 
emendas parlamentares e relações governamentais;
- Atualização sobre legislações e normas recentes 
relacionadas ao tema;
- Identificação de possíveis dificuldades e desafios na 
execução de projetos com recursos de emendas 
parlamentares e sugestões de soluções;
- Discussão sobre as perspectivas futuras das emendas 
parlamentares e relações governamentais no cenário 
político atual.

ENTRE EM CONTATO AGORA!ENTRE EM CONTATO AGORA!

(48) 99665-7706

comercial.sc01@ceapbrasil.com

(48) 3204-6843
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