
A quem se destina?

A partir do cumprimento 

de 75% da programação 

obrigatória

Coffee Break

Certificado 
de Conclusão

Câmara de Vereadores: Parlamentares, Assessores, Procuradores, 
Contadores, Controladores Internos, Diretores, Secretários, todos 
os agentes que realizam ações de influência e impacto na gestão 
do Poder Legislativo.

Pasta personalizada,

Apostila Impressa,

Caneta e credencial

Kit do Aluno

Curitiba/PR

25 a 28 de Janeiro de 2022

Curso Presencial

FISCALIZADOR DA
VEREADOR COMO 

INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Prefeitura: Prefeitos, Secretários, Diretores, Gerentes, todos os 
agentes que realizam ações de influência e impacto na gestão 
do Poder Executivo.

Professor

Mário Augusto Mayer

Professor, com Pós Graduação em Gestão Pública e Privada 

(PUC -_PR), Mestre em Educação à Distância. Experiência de 25 

anos na área pública, tendo sido Secretário Municipal, Diretor de 

Escola, Assessor da Chefia de Gabinete do Prefeito, Assessor 

Parlamentar - ALEP - PR, Chefe de Gabinete - Companhia de 

Habi tação do Paraná,  Coordenador de Campanha, 

Administrador de Empresa de Fomento e pequenos negócios, 

Consultor Empresarial para pequenas e médias empresas, 

Especialista em Planejamento Urbano, Atuou em diversas 

instituições sem fins lucrativos.

Curitiba/PR
Hotel San Juan

Av. Sete de Setembro, 2516
Centro

10ANOS

2011-2021



Pagamento via depósito, boleto 

ou PIX.

Banco do Brasil S.A

Agência: 3174-7

Conta: 127158-X

VALOR ESPECIAL PARA GRUPOS
A partir de 04 inscrições

10ANOS

2011-2021

Programação

Quarta-feira 8h às 12h

Terça-feira

- Credenciamento e entrega de material didático. 

14h às 17h

PAINEL I – 
- Como se define o município
- Leis que regulamentam a fiscalização pelo legislativo 
- Limites municipais e sua importância
- Porque o município está dividido em secretarias
- Qual a função dos secretários
- O que é e como fiscalizar
- Contas municipais, verbas e sistema de arrecadação.
- Licitações, dispensas, pregões, chamamento público.

Quarta-feira 14h às 17h

26/01/2022

25/01/2022

26/01/2022

Quinta-feira 8h às 12h

PAINEL II – 
- Estradas, ruas, calçadas, pavimentação, prédios públicos
- Secretaria de saúde e seus desdobramentos
- Secretaria de Educação e sua estrutura, 
- Gastos com salários e plano de cargos
- Gestão pública e secretarias internas
- Número de casas, IPTU, ISS...

Quinta-feira 14h às 17h

27/01/2022

Sexta-feira 8h às 12h28/01/2022

27/01/2022

ELETIVA - Consultoria Legislativa 

ELETIVA - Consultoria Legislativa 

PAINEL III – 
- Água, efluentes domésticos e industriais.
- Resíduos sólidos, aterro sanitário, local, custo, coleta...
- Terceirização de mão de obra
- Fiscalização de contratos
- Execução de Projetos viários, sistema de drenagem construção e 
recuperação de infraestrutura.

Chave Pix: ceapeventos@gmail.com

ENTRE EM CONTATO AGORA!

(41) 4063-9649

comercial.pr01@ceapbrasil.com

(48) 99665-7706

Investimento
  R$ 890,00 - 1 inscrição

- Entender o significado da 
nova gestão dos municípios e 
cidades e suas especificações.

- Compreender o papel do 
legislativo em uma gestão por 
resultados de em toda sua 
totalidade.

- Compreender a nova 
organização do executivo em 
suas funções e como o 
legislativo deve entender seu 
funcionamento como órgão 
fiscalizador.

- Entender o motivo de o 
município e dividir em 
secretarias uma boa gestão.

- Compreender que as 
secretarias são municipais e 
não pontuais.

- Compreender como o 
legislativo deve entender o 
funcionamento das secretarias 
municipais para melhorar o 
sistema de fiscalização

Objetivos do curso
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