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1. APRESENTAÇÃO
A criação da Escola do Legislativo “Cidade Livre do Rio Pardo”, através da
Resolução nº 08, de 04 de abril de 2022, visa suprir uma importante demanda para a
população de São José do Rio Pardo – SP e toda região, aproximando a população
do serviço público e, em especial, do Poder Legislativo.
Pretende-se através da Escola do Legislativo “Cidade Livre do Rio Pardo”
divulgar as funções elementares da Câmara Municipal, em especial no que tange à
legislação municipal (mas também das esferas federal e estadual), bem como da
fiscalização dos atos do Poder Executivo e da correta aplicação dos recursos
públicos.
Na prática, trata-se de um ato de formação cidadã, promovendo cursos,
palestras, debates, eventos, bem como visitas às escolas e outras instituições (como
universidades, Tiro de Guerra e outras entidades da sociedade civil organizada) e
também publicações institucionais informativas, com vistas a cumprir a missão da
Escola do Legislativo “Cidade Livre do Rio Pardo”.
A primeira Escola do Legislativo foi criada através da Assembleia Legislativa
do Estado de Minas Gerais em 1993. Na sequência, no ano de 1996, foi criada o
Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), no Senado Federal. Posteriormente criou-se o
CEFOR, também no Senado Federal, em 1997, e das escolas do legislativo dos
estados de Pernambuco e Mato Grosso, através de suas Assembleias Legislativas,
no ano de 1999 (COSSON, 2008).
Posteriormente, no início do século XXI, observou-se uma grande expansão
de escolas do legislativo por todo o país. Segundo dados da Associação Brasileira
de Escolas do Legislativo1, existem 135 escolas vinculadas as Câmaras Municipais
em todo o país, sendo 34 delas no Estado de São Paulo. Somam-se ainda 27
escolas vinculadas as Assembleias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal,
mais as escolas do Congresso Nacional e diversos Tribunais de Contas por todo
país.
A criação das escolas do legislativo está amparada na Constituição Federal
de 1988, que prescreve em seu artigo 39, parágrafo 2º, que:

1

Disponível em: https://www.portalabel.org.br/escolas/escolas-de-camaras-municipais Acesso em 22
de abril de 2022.
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“A União, os Estados e o Distrito Federal manterão Escolas de governo para
a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a
participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira,
facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes
federados”. (BRASIL, 1988)

Dessa forma, a partir de nossa carta magna, as escolas do legislativo são
espaços para capacitação dos agentes públicos, servidores do poder legislativo,
executivo e judiciário, bem como de toda a população de São José do Rio Pardo e
região. Trata-se de uma oportunidade de aproximação do cidadão com a Câmara
Municipal, através de conexões realizadas pelos mais variados temas: cidadania,
democracia, política, participação popular, transparência, meio ambiente, etc.
A Escola do Legislativo “Cidade Livre do Rio Pardo” tem a missão de
desenvolver a competência dos servidores públicos com vistas a ampliar a gestão
das políticas públicas, bem como aperfeiçoar a relação com os cidadãos. É também
sua missão afirmar a democracia e a cidadania como patrimônio coletivo que visa
dar dignidade humana e legitimar os direitos universais e fundamentais do cidadão
rio-pardense. Além disso, tem como missão oportunizar conhecimento e
desenvolvimento crítico e reflexivo para o público em geral, com vistas ao
desenvolvimento do conceito sobre cidadania.
A Escola do Legislativo “Cidade Livre do Rio Pardo” se identifica com o
conceito “Escolas do Legislativo, Escolas de Democracia”, apresentado por Cosson
(2008) como um conjunto de ações e programas desenvolvidos pelos poderes e
órgãos públicos “no sentido da apropriação, tanto por parte de seus próprios agentes
quanto da sociedade, de práticas, conhecimentos e valores para a manutenção e
aprimoramento da democracia”.
É necessário, conforme preceitua Lazier (2018), afirmar que a cidadania não
pode ser compreendida de forma abstrata, ou meramente jurídica, como um
conjunto de direitos e deveres básicos, que sejam para todas as pessoas, mas sim o
acesso real e ao exercício efetivo dos direitos e ao cumprimento dos deveres por
todas as pessoas. Para a vivência da cidadania com dignidade, o mínimo existencial
deve estar ao alcance de todos, e um deles é a educação emancipatória.
Portanto, nossa Escola tem como visão a construção, como processo
histórico e permanente, de uma sociedade caracterizada pela liberdade, pela justiça,
pela equidade e pela dignidade humana para todos, de acordo com o que preceitua
a Constituição Federal de 1988.
O presente projeto político pedagógico foi elaborado conjuntamente pelo
Diretor Geral da Escola do Legislativo, Prof. Rafael Kocian, pelo Diretor Executivo da
Escola do Legislativo, Matheus Dalbon Schiavon e pela Diretora Administrativa e
Legislativa da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo, Luciana Callegari
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Marques dos Santos Perussi, e publicado no mês de maio de 2022 no website da
Câmara Municipal.
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1.1

Dados de Identificação

Denominação: Escola do Legislativo “Cidade Livre do Rio Pardo”
Sede: Câmara Municipal de São José do Rio Pardo
Endereço: Praça dos Três Poderes, 2 – Centro, São José do Rio Pardo / SP
Endereço Eletrônico: www.escola.camarasjriopardo.sp.gov.br
Email: escola@camarasjriopardo.sp.gov.br
Telefone: (19) 3608-6502 / 3681-5700 / 3608-7727
Ato Legal de Criação: Resolução 08, de 04 de abril de 20222.
Mesa Diretora: Rafael Castro Kocian (presidente); Lúcia Helena Libânio da Cruz
(vice-presidente); Romano Cassoli (1º secretário); Thais da Silva Nogueira (2ª
secretária); e Paulo Sérgio Rodrigues (3º secretário).
Diretora Administrativa e Legislativa da Câmara Municipal: Luciana Callegari
Marques dos Santos Perussi
Diretor Geral da Escola do Legislativo: Rafael Castro Kocian
Diretor Executivo da Escola do Legislativo: Matheus Dalbon Schiavon

2

Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a2/sp/s/sao-jose-do-riopardo/resolucao/2022/1/8/resolucao-n-8-2022-institui-a-escola-do-legislativo-cidade-livre-do-rio-pardono-ambito-da-camara-municipal-de-sao-jose-do-rio-pardo?q=8 Acesso em 22 de abril de 2022.
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1.2

Histórico

A Câmara Municipal de São José do Rio Pardo sempre teve uma tradição de
buscar uma ampla conexão com a sociedade através de ações educativas e
formativas. É muito comum ocorrerem visitas de escolas a sua sede, bem como dos
seus vereadores visitarem unidades escolares para divulgar as ações do Poder
Legislativo.
Ao longo da história diferentes programas foram instituídos através de
resoluções para potencializar essa vocação. Projetos como “Câmara Mirim”,
“Câmara Jovem” e “Câmara Cidadã” são bons exemplos de ações que marcaram
época dentro do Poder Legislativo local.
Entretanto, com a criação da Lei Municipal nº 5.0023, de 07 de dezembro de
2017, que institui o curso de formação de vereadores e dá outras providências,
abriu-se uma nova perspectiva para a criação de uma escola do legislativo. Ocorre
que os vereadores da 36º legislatura (2017 – 2020) entenderam que antes de tomar
posse, era necessário que os edis passassem por momento de capacitação, tendo
maior conhecimento de temas básicos para o exercício de sua função, como a
Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal, o papel do
Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, dentre outros.
Ao longo da referida legislatura alguns vereadores passaram a conhecer o
trabalho de escolas legislativas instituídas em outras Câmaras Municipais, em
Assembleias Legislativas e até no Congresso Nacional.
A realização do 1º curso de formação de vereadores, ocorrido em dezembro
de 2020, preparando os vereadores para a 37ª legislatura, foi um grande sucesso,
suscitando matérias jornalísticas das mais diversas, bem como provocando
vereadores e cidadãos de toda a região a tentar participar do referido curso.
Infelizmente o momento de pandemia não permitiu tal abertura.
O ano de 2021 foi decisivo para a criação da Escola do Legislativo,
entretanto, a vigência da Lei Federal Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020,
impedia que órgãos públicos promovessem aumento de despesas, inviabilizando a
criação de tal estrutura. Tão logo as atividades legislativas do ano de 2022 se
iniciaram, junto com a proposta de uma reforma administrativa na Câmara Municipal

3

Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a2/sp/s/sao-jose-do-rio-pardo/leiordinaria/2017/501/5002/lei-ordinaria-n-5002-2017-institui-curso-de-formacao-de-vereadores-e-daoutras-providencias?q=curso%20de%20forma%E7%E3o Acesso em 23 de abril de 2022.
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de São José do Rio Pardo, foi apresentado Projeto de Resolução que criou a Escola
do Legislativo “Cidade Livre do Rio Pardo”.
Por toda a sua relevância, a resolução de criação foi promulgada em 04 de
abril de 2022, durante sessão solene de comemoração da data de fundação do
município, junto com homenagens póstumas a ex-presidentes da Câmara Municipal,
ex-prefeitos e homenagens em vida a ex-vice prefeitos, bem como a outorga do
Diploma de Mérito Comunitário a personalidades e empresas que se destacaram no
município. Trata-se de um presente para a cidade de São José do Rio Pardo.
Conforme a Resolução nº 8, de 04 de abril de 2022, que dispõe sobre a
criação da Escola do Legislativo “Cidade Livre do Rio Pardo”, a escolha do nome se
deu a partir do importante episódio republicano ocorrido em São José do Rio Pardo
nos dias 10 e 11 de agosto de 1889, que projetou a cidade nacionalmente, uma vez
que a Proclamação da República ocorreu de forma “antecipada” em território riopardense, inspirando e impulsionando republicanos em todo o país a fortalecer o
movimento que culminou com a Proclamação da República em 15 de novembro
daquele ano. Destacamos que devido ao episódio republicano, o município passou a
ser denominado como Cidade Livre do Rio Pardo, substituindo o nome do seu
padroeiro, São José do Rio Pardo.
A mudança do nome durou pouco tempo, reestabelecendo o nome em
homenagem ao santo padroeiro dias depois, entretanto, o termo “Cidade Livre do
Rio Pardo” estampa de forma permanente o brasão de armas do município de São
José do Rio Pardo.
Por fim, cabe destacar que a resolução de criação de nossa escola legislativa
faz menção a seus patronos, os professores Márcio José Lauria e Rodolpho José
Del Guerra, personagens ímpares, que dedicaram suas vidas a preservação da
memória do município, bem como a valorização do Poder Legislativo, da democracia
e da cidadania.
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1.3

Estrutura Organizacional

Conforme previsto na Resolução nº 08, de 04 de abril de 2022; bem como na
Lei Municipal nº 5.9204, de 05 de abril de 2022, que alterou a Lei Municipal nº 4.732,
de 07 de outubro de 2016, que dispõe sobre a estrutura funcional e administrativa da
Câmara Municipal de São José do Rio Pardo, a estrutura organizacional da Escola
do Legislativo “Cidade Livre do Rio Pardo” é composta por Diretor Geral e por um
Diretor Executivo.
A Escola do Legislativo está diretamente subordinada à Diretoria
Administrativa e Legislativa da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo e à
presidência da Casa.
A função de Diretor Geral é exercida pelo presidente da Câmara Municipal de
São José do Rio Pardo, ou por um vereador por ele designado. A função de Diretor
Executivo é exercida por servidor efetivo da Câmara Municipal de São José do Rio
Pardo.
A Escola tem a sua Sede nas dependências da Câmara de Vereadores de
São José do Rio Pardo, contanto com o apoio dos serviços dos Departamentos da
Casa e utiliza como sala de aula e eventos, o Salão Nobre Vereador Euclides
Bastos, a Sala Antônio Pereira Dias e o Plenário Vereador Francisco de Escobar, de
acordo com as características de cada ação desenvolvida.
Eventualmente, quando se fizer necessário, a Escola do Legislativo poderá
solicitar a utilização de outros espaços públicos, como escolas, Fundação
Educacional, a Faculdade Euclides da Cunha (FEUC), dentre outros.

4

Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a2/sp/s/sao-jose-do-rio-pardo/leiordinaria/2022/592/5920/lei-ordinaria-n-5920-2022-dispoe-sobre-a-adequacao-de-departamentosadministrativos-cria-a-escola-do-legislativo-e-a-ouvidoria-regulamenta-o-sistema-de-controle-internoe-altera-a-lei-n-4732-de-7-de-outubro-de-2016-que-dispoe-sobre-a-implantacao-de-normasorganizacionais-de-estrutura-administrativa-dispoe-sobre-alteracoes-no-quadro-de-pessoal-dacamara-municipal-de-sao-jose-do-rio-pardo-e-da-outras-providencias?q=escola+do+legislativo
Acesso em 23 de abril de 2022.
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1.4

Fundamentação Legal

O funcionamento da Escola do Legislativo “Cidade Livre do Rio Pardo”
obedece à seguinte fundamentação legal:
•
•

•
•

Constituição Federal de 1988, Artigo 39, § 2º;
Lei Municipal nº 5.920, de 05 de abril de 2022, que alterou a Lei
Municipal nº 4.732, de 07 de outubro de 2016, que dispõe sobre a
estrutura funcional e administrativa da Câmara Municipal de São
José do Rio Pardo;
Resolução nº 08, de 04 de abril de 2022;
Ato da Mesa Nº 7, de 12 de abril de 2022.
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2. OBJETIVOS
A Escola do Legislativo "Cidade Livre do Rio Pardo" da Câmara Municipal
de São José do Rio Pardo tem como missão precípua contribuir para o
fortalecimento e a consolidação do papel institucional do Poder Legislativo riopardense, bem como desenvolver ações de educação para a cidadania
objetivando a difusão cultural, capacitação e a aproximação da sociedade ao
parlamento municipal.
São objetivos da Escola do Legislativo "Cidade Livre do Rio Pardo":
I - desenvolver ações de educação para a cidadania, visando a
aproximação da sociedade ao parlamento municipal, especialmente a
comunidade estudantil;
II - incentivar, informar e capacitar a comunidade em temas afins às
atividades institucionais do Poder Legislativo e da Administração Pública em
geral, com linguagem adequada aos diferentes públicos da sociedade,
trabalhando para o fortalecimento da democracia, da transparência e da
participação popular;
III - proporcionar aos parlamentares e aos servidores da Câmara
Municipal suporte conceitual e treinamento para o aprimoramento da prática
legislativa, oferecendo subsídios para a execução da missão institucional do
Legislativo;
IV - oferecer aos servidores municipais qualificação e aperfeiçoamento
profissional para o exercício de funções diversas na administração pública
municipal, especialmente nas atividades de suporte técnico-administrativo ou de
interesse do município;
V - desenvolver ou patrocinar programas de ensino, cursos, treinamentos,
palestras, videoconferências e capacitações técnico-acadêmicas, objetivando a
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formação, a qualificação e a complementação de estudos da comunidade riopardense em todos os níveis de escolaridade;
VI - elaborar e divulgar materiais educativos diversos, impressos ou
digitais, de caráter informativo e/ou cultural, destinados à educação para a
cidadania e ao atendimento à missão institucional da Escola;
VII - promover ou realizar eventos culturais e educacionais, seminários,
debates, pesquisas, grupos de estudo, exposições, workshops, encontros, visitas
e quaisquer outras atividades no âmbito de suas competências, de maneira
presencial e/ou virtual;
VIII - planejar e organizar eventos sobre temas de repercussão na
sociedade que contribuam para a educação política, cidadania e difusão cultural;
IX - estimular o desenvolvimento de projetos e a pesquisa técnicoacadêmica voltada ao Legislativo e à história rio-pardense, desenvolver as ações
de memorial da Câmara e promover o resgate da história e memória política do
município de São José do Rio Pardo;
X - executar o Programa "Câmara Cidadã", instituído pela Resolução nº 2,
de 29 de maio de 2019, a fim de promover a interação entre a Câmara Municipal
e a comunidade escolar, proporcionar a compreensão do papel e da importância
do Poder Público Municipal no contexto social da comunidade, e contribuir para a
formação da cidadania dos estudantes rio-pardenses;
XI - promover a realização do Curso de Formação de vereadores eleitos,
instituído pela Lei nº 5.002, de 07 de dezembro de 2017, a ser ministrado aos
parlamentares antes de sua posse;
XII - executar as rotinas necessárias à realização do Prêmio "Professor
Paulo Freire", instituído pela Resolução nº 8, de 17 de outubro de 2018, a fim de
reconhecer a atuação educacional de escolas públicas e privadas, de
professores, funcionários e alunos, bem como tomar as providências para
compilação dos projetos encaminhados na forma de uma publicação da Câmara
Municipal;
XIII - desenvolver atividades de treinamento e de ambientação
organizacional dos servidores da Câmara Municipal em estágio probatório;
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XIV - realizar parcerias e integrar programas ou convênios afins com a
missão institucional da Escola, desenvolvidos por outros órgãos públicos,
especialmente: Senado Federal, Câmara dos Deputados, Assembleias
Legislativas, outras Câmaras Municipais, Executivos Municipais, Estaduais e
Federal, Tribunais de Contas e Ministério Público, e por associações, entidades e
instituições de ensino públicas ou privadas;
XV - manter atividades de cooperação e intercâmbio com órgãos públicos
em diversos níveis no Brasil, e com instituições de ensino e de pesquisa, escolas
e universidades;
XVI - ser agente de capacitação de vereadores e servidores de outras
Câmaras Municipais e instituições, no cumprimento de compromissos firmados
com instituições parceiras;
XVII - editar e produzir conteúdos informativos, em linguagem acessível
aos diferentes públicos da sociedade, referente ao papel do Poder Legislativo,
das Constituições Federal e Estadual, da Lei Orgânica Municipal e das leis
existentes nas diferentes esferas governamentais, bem como sobre outros temas
de relevância à comunidade ou de utilidade pública;
XVIII - monitorar a realização de cursos de capacitação profissional por
servidores pertencentes ao quadro de pessoal, patrocinados pela Câmara
Municipal, acompanhando a produção de relatórios e o desempenho acadêmico.
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3. PROGRAMAS
Para cumprir os objetivos apresentados, a Escola do Legislativo "Cidade
Livre do Rio Pardo" estabeleceu os seguintes programas a serem descritos a
seguir: a) Eventos de Formação e Capacitação; b) Interação com Escolas e
Instituições; c) Publicações de Caráter Informativo, Explicativo e/ou de Utilidade
Pública; d) Parcerias, Convênios e Cooperação Técnica; e) Publicações
Acadêmicas e Editoração de Materiais.
Anualmente, até o dia 31 de janeiro, a Direção Geral e a Direção
Executiva da Escola do Legislativo “Cidade Livre do Rio Pardo” divulgarão o
calendário de eventos a serem realizados ao longo do ano corrente.
Excepcionalmente no ano de 2022, ano de sua fundação, o calendário será
divulgado até o dia 31 de maio.
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3.1

Eventos de Formação e Capacitação

O programa tem o objetivo de promover cursos de formação e
capacitação continuada, tendo como público alvo toda a sociedade rio-pardense e
eventualmente da região.
Em algumas situações os eventos poderão ser dirigidos para grupos
específicos como servidores públicos (preferencialmente da esfera municipal, mas
podendo expandir para servidores públicos estaduais e federais); estudantes,
trabalhadores de setores específicos (como educação, saúde, segurança, etc.),
dentre outros.
Dentro deste programa poderão ocorrer palestras, minicursos, oficinas,
cursos de curta duração, seminários, simpósios, encontros, congressos, mesas
redondas, dentre outras formas de troca de conhecimento, seja em encontros
presenciais ou à distância, síncronos ou assíncronos. É também, dentro desta
frente de organização da Escola do Legislativo “Cidade Livre do Rio Pardo” que
se encontra o Curso de Formação de Vereadores, regulado pela Lei Municipal nº
5.002, de 07 de dezembro de 2017, que ocorre sempre após as eleições
municipais, para os vereadores eleitos e seus respectivos suplentes.
Dentro dos Eventos de Formação e Capacitação, estima-se a realização
de ao menos um evento por mês, durante todo ano (excluindo-se somente os
períodos de recesso5 da Câmara Municipal).
Os eventos poderão ser promovidos pela própria Escola, bem como
realizados por terceiros apoiados por ela. Os palestrantes poderão ser voluntários
ou contratados especificamente para este fim. A participação da sociedade é
gratuita, podendo ser exigido inscrição prévia ou na hora do evento, para fins de
controle e emissão de certificados de participação.

5

De acordo com a Lei Orgânica Municipal, o recesso da Câmara de vereadores ocorrerá entre os
dias 01 a 15 de janeiro; 16 a 31 de julho e 16 a 31 de dezembro. Excepcionalmente no primeiro ano
da legislatura, não haverá recesso no mês de janeiro.
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3.2

Interação com Escolas e Instituições

O programa tem o objetivo de promover o intercâmbio e a aproximação do
Poder Legislativo com as escolas públicas e particulares de São José do Rio
Pardo, bem como universidades, projetos sociais, entidades do terceiro setor, Tiro
de Guerra, asilos, etc.
A proposta principal é apresentar aos estudantes ou frequentadores das
instituições parceiras, de forma simples, lúdica, interativa, e leve, os conceitos, as
funções e os trabalhos desenvolvidos na Câmara Municipal, bem como o trabalho
dos vereadores, o funcionamento das sessões plenárias, comissões, cidadania,
audiências públicas, participação popular, etc.
Dentro deste programa está inserido o Projeto Câmara Cidadã, instituído
pela Resolução nº 026, de 29 de maio de 2019, que tem por objetivo realizar a
visita de vereadores e servidores da Câmara Municipal em escolas da rede
pública e particular.
Poderão ainda ocorrer, com prévio agendamento, visitas das escolas e
demais instituições interessadas até a Câmara Municipal. As visitas têm por
objetivo conhecer as dependências do Poder Legislativo, entendendo o
funcionamento dos seus setores, conhecendo seu memorial, documentos
históricos e o plenário. Preferencialmente, as visitas devem ser agendadas após a
visita de vereadores e/ou servidores nas instituições parceiras e sugere-se que
ocorram em dias de sessão plenária, para que após a visitação ao prédio, os
visitantes assistam em todo, ou em parte, a sessão plenária.
No Programa de Interação com Escolas e Instituições, estima-se a
realização de ao menos duas visitas às instituições por mês e duas recepções na
Câmara Municipal por mês, durante todo ano (excluindo-se os meses que
ocorrem recesso da Câmara Municipal e as férias escolares – janeiro, julho e
dezembro).
Por fim, objetiva-se desenvolver, a médio prazo, programa similar ao
existente na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP),
denominado Parlamento Jovem.
6

Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a2/sp/s/sao-jose-do-riopardo/resolucao/2019/1/2/resolucao-n-2-2019-institui-o-programa-camara-cidada-na-camaramunicipal-de-sao-jose-do-rio-pardo-sp?q=c%C3%A2mara+cidad%C3%A3 Acesso em 25 de abril de
2022.
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No referido projeto, é aberto concurso de seleção de projetos de lei
encaminhados por alunos da rede pública e particular. Os alunos selecionados
têm a oportunidade de conhecer aquela Casa Legislativa, bem como debater e
votar os projetos apresentados pelos colegas. Os projetos aprovados são
compilados na forma de revista e o material é disponibilizado para todos os
deputados estaduais, para as escolas participantes e para a sociedade de forma
geral. Acredita-se que a realização do Parlamento Jovem deverá estimular
adolescentes a acompanhar de perto o trabalho dos parlamentares do município,
bem como compreender, de forma mais abrangente, a importância do Poder
Legislativo.
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3.3

Publicações de Caráter Informativo, Explicativo e/ou de
Utilidade Pública

O programa tem o objetivo levar informações relevantes até a sociedade
através do uso de linguagens acessíveis, interativas, provocativas e motivadoras.
Como rotina, a Escola do Legislativo produzirá conteúdos para mídias
digitais e redes sociais, informando sobre as leis (municipais, estaduais e
federais), Constituições (federal e estadual), Lei Orgânica, bem como temas de
relevância social ou de utilidade pública, como, por exemplo, a destinação de
impostos, a origem de feriados, regras do processo eleitoral brasileiro, dentre
outros. Dessa forma, acredita-se que teremos grande contribuição para a
educação política, cidadã e a difusão cultural.
A comunicação poderá ser realizada através de imagens, vídeo-filmagem,
vídeo-animação, dentre outros. Além dos conteúdos produzidos pela Escola do
Legislativo, poderão ser utilizados ou adaptados materiais de domínio público,
com reprodução permitida.
Dentro das Publicações de Caráter Informativo, Explicativo e/ou de
Utilidade Pública, estima-se a realização de ao menos uma publicação semanal,
que poderá ter reflexos e desdobramentos de acordo com o cronograma
desenvolvido pela Direção Executiva, bem como reaproveitada de tempos em
tempos.
De tempos em tempos, haverá a compilação e editoração do material
publicado na forma de guia ou material acadêmico informativo.
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3.4

Parcerias, Convênios e Cooperação Técnica

Todo intercâmbio de boas práticas, bem como a troca de informações,
experiências e vivências é fundamental para que a Escola do Legislativo e a
própria Câmara Municipal de São José do Rio Pardo possam avançar instituições.
Dessa forma, constantemente haverá uma busca ativa junto a outras
escolas do legislativo, em especial aos órgãos do Congresso Nacional (Senado e
Câmara dos Deputados), Instituto Legislativo Paulista (vinculado à ALESP),
escolas de contas do Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo.
Além de todas instituições citadas, buscaremos convênios e parcerias
com universidades, institutos federais, a União de Vereadores do Estado de São
Paulo (UVESP), assim como Associação Paulista de Escolas do Legislativo e
Contas (APEL) e Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e Contas
(ABEL).
Dentro das Parcerias, Convênios e Cooperação Técnica espera-se a
formalização de ao menos uma parceria por ano.
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3.5

Publicações Acadêmicas e Editoração de Materiais

O programa tem o objetivo produzir materiais educativos e informativos
que subsidiem atividades e eventos da Escola do Legislativo, bem como auxiliem
na difusão cultural e acadêmica, bem como na preservação da memória do Poder
Legislativo local.
Como rotina, a Escola do Legislativo produzirá materiais pedagógicos que
subsidiem a realização do Programa Câmara Cidadã, anais de eventos
promovidos, a coletânea dos projetos que concorrem anualmente ao Prêmio
Professor Paulo Freire7, dentre outros.
A médio prazo, objetiva-se criar uma revista acadêmica para partilhar
conhecimentos científicos diretamente ligados ao Poder Legislativo, a exemplo do
que ocorre com a Revista Estudos Legislativos8, produzida pela Assembleia
Legislativa do Estado de Rio Grande do Sul, que promove chamadas anuais para
publicação de conteúdo.
Os conteúdos serão produzidos diretamente pela Escola do Legislativo
“Cidade Livre do Rio Pardo” voltado para mídias digitais, site e redes sociais, bem
como impressos, quando foi o caso. Os conteúdos também podem ser adaptados
de materiais de domínio público que permitam sua reprodução.
Por fim, destacamos que tal trabalho já vinha sendo desenvolvido pela
Câmara Municipal, através da publicação9 de seus livretos históricos de 100 anos
de fundação (1986), de 120 anos (2006) e 125 anos (2011), em seu site, bem
como a primeira versão da Cartilha do Programa Câmara Cidadã, publicada em
2020.

7

O Prêmio Professor Paulo Freire foi criado através da Resolução nº 08, de 17 de outubro de 2018.
Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a2/sp/s/sao-jose-do-riopardo/resolucao/2018/1/8/resolucao-n-8-2018-institui-no-ambito-da-camara-municipal-de-sao-jose-dorio-pardo-o-premio-professor-paulo-freire-de-reconhecimento-educacional-e-da-outrasprovidencias?q=paulo%20freire Acesso em 26 de abril de 2022.
8 Disponível em: https://submissoes.al.rs.gov.br/index.php/estudos_legislativos Acesso em 26 de abril
de 2022.
9 Disponível em https://camarasjriopardo.sp.gov.br/artigo/?id=10910 Acesso em 26 de abril de 2022.
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Imagem 1: Publicações da Câmara Municipal digitalizadas.

Imagem 2: Capa do livrete comemorativo do centenário de instalação da
Câmara Municipal de São José do Rio Pardo.
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Imagem 3 – vista interna do livrete comemorativo do centenário de instalação
da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo.

Imagem 4 – Vista interna do livrete comemorativo dos 120 anos de instalação
da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo.
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Imagem 5 – Capa do livrete comemorativo dos 125 anos de instalação da
Câmara Municipal de São José do Rio Pardo.

Imagem 6 – Vista interna do livrete comemorativo dos 125 anos de instalação
da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo. No texto, a ata de fundação do
município, datada de 1865.
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Imagem 7 – Capa da Cartilha do Programa Câmara Cidadã.

Imagem 8 – Vista interna da Cartilha do Programa Câmara Cidadã.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS
A realização de cada um dos programas e ações da Escola do Legislativo
"Cidade Livre do Rio Pardo" tem por sua especificidade e natureza,
características peculiares em relação às metodologias empreendidas. Sendo
assim, cada programa possui detalhamentos nos apêndices deste Projeto Político
Pedagógico, bem como nos seus materiais de divulgação.
Entretanto, em via de regra, é possível afirmar que são as metodologias
disponíveis para a educação formal nos diferentes níveis, priorizando a
comunicação de forma a alcançar o público alvo, seja no ambiente formal de
trabalho dos servidores públicos, seja no alcance do público em geral.
Para tanto, a exposição oral, projeção de imagens, disponibilização de
material didático, diálogo e debates, são valorizadas nas atividades programáticas
da Escola, sejam de forma presencial ou à distância, em atividades síncronas ou
assíncronas.
Cabe destacar que também são valorizadas e aperfeiçoadas
constantemente a comunicação com a sociedade em geral para promoção dos
eventos, recepção de inscrição, devolutivas e emissão de certificados, além da
divulgação dos resultados alcançados.
A Escola procura fomentar o processo de aprendizagens e de interação,
tanto na relação entre os participantes, como nas discussões e diálogos,
entendendo ser fundamental que os participantes exponham seus pensamentos e
reajam às diferentes falas e narrativas.
Neste sentido, se pauta por um processo político, apartidário, para
fomentar a capacitação dos servidores públicos, a produção e divulgação de
conhecimento, a reflexão numa perspectiva cidadã e de construção e promoção
contínua da democracia.
Para Marques Junior (2009) é importante que a prática pedagógica no
âmbito das Escolas do Legislativo “privilegie e dê sustentação à formação de uma
consciência crítica e emancipadora dos indivíduos, estejam eles na condição de
agentes públicos ou de integrantes da sociedade.”
É fundamental destacar que todos eventos são inteiramente gratuitos, não
havendo necessidade de pagamento de taxas de inscrição, participação, dentre
outros.

29

4.1

Política de controle de inscrição, frequência, certificação
e uso de imagem para cursos livres

INSCRIÇÕES
1. As inscrições para os cursos e eventos da Escola do Legislativo são feitas em
formulário on-line.
2. Cada curso ou evento tem uma data de abertura e uma data de encerramento das
inscrições.
3. Para realizar o procedimento de inscrição, o interessado deve localizar, no site da
Escola do Legislativo, o curso desejado que esteja sinalizado com a informação
“Inscrições Abertas”. Ao clicar nesse link o interessado será direcionado para um
formulário on-line de inscrição.
4. O preenchimento do formulário até o final e a mensagem de inscrição realizada
com sucesso não garante ao interessado sua matrícula no curso ou evento.
Eventuais intercorrências serão comunicadas aos participantes, através do e-mail
fornecido na inscrição.
5. Em casos excepcionais as inscrições poderão ser feitas presencialmente, ou pelo
telefone (19) 3608-6502.
6. Na hipótese de desistência, o candidato compromete-se a avisar com
antecedência para que seja possível contemplar outro interessado.
CONTROLE E REGISTRO DE FREQUÊNCIA
1. O controle de frequência aos cursos e eventos da Escola do Legislativo é feito por
meio de lista padronizada, gerada a partir do relatório de inscrições realizadas com
sucesso na plataforma on-line.
2. Nos casos em que o interessado inscrito localizar inconsistências ou incorreções
na lista de presença, é imprescindível que a Escola do Legislativo seja informada,
por e-mail (escola@camarasjriopardo.sp.gov.br), da necessidade de correção.
CRITÉRIOS DE CERTIFICAÇÃO
1. Fazem jus à certificação das atividades realizadas os alunos regularmente
inscritos e que comprovarem a participação, com aproveitamento de, pelo menos,
75% dos instrumentos avaliativos dos cursos.
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2. Fazem jus à certificação nos eventos (seminários, debates, palestras, etc), os
alunos regularmente inscritos que participarem integralmente da atividade.
3. Os certificados serão emitidos pela Escola do Legislativo e encaminhados por email ao aluno em até 30 dias após o término do curso.
USO DE IMAGEM
1. Fica autorizado pelo inscrito o uso de sua imagem em todo e qualquer material
produzido durante as aulas e eventos, destinado à divulgação ao público em geral,
abrangendo: (I) gravações que constituem o acervo eletrônico da Escola; (II) vídeos
que podem ser veiculados na página oficial da Câmara Municipal na internet e em
suas diversas redes sociais; (III) folder, cartazes, anúncios e demais produtos,
físicos ou digitais, utilizados para apresentação e divulgação das atividades da
Escola.
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6. APÊNDICES
Programas e frentes de trabalho em andamento, no momento da publicação
deste Projeto Político Pedagógico. Os originais estão assinados e arquivados junto à
Escola do Legislativo Cidade Livre do Rio Pardo.
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PROGRAMA/FRENTE DE TRABALHO
Nº 01/2022

TÍTULO

VISITAS PRESENCIAIS ÀS ESCOLAS - PROJETO CÂMARA CIDADÃ
PÚBLICO-ALVO

Alunos dos ensinos fundamental e médio de toda a rede pública e privada do
município. Classes e/ou anos letivos participantes definidos pela coordenação
pedagógica de cada escola.
DURAÇÃO/FREQUÊNCIA

Junho/2022 a Novembro/2022.
Duas escolas visitadas por mês.
OBJETIVOS

Apresentar aos alunos, de forma leve, lúdica e interativa, conceitos básicos acerca
dos três poderes, poder público municipal, o que é a Câmara e suas funções,
atribuições legislativas e trabalho de um vereador, sessões plenárias, cidadania e
participação popular, etc.
METODOLOGIA

Sob a forma de um bate-papo, o Diretor Executivo inicia com uma apresentação
da “Escola do Legislativo” e seus objetivos, bem como apresentando os
vereadores presentes.
Em seguida, os vereadores presentes iniciam as explanações.
Sempre que possível, os alunos serão ouvidos para que suas dúvidas sejam
respondidas, bem como o bate-papo aborde temas de interesse dos alunos.
É recomendado o uso de apresentação de slides, extremamente objetiva e lúdica,
para conduzir os temas básicos.
Cada vereador pode explanar sobre sua área de conhecimento e/ou atuação.

Despacho Presidência:
“DEFIRO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA. São José do Rio Pardo, 25/04/2022”.

RAFAEL CASTRO KOCIAN
Diretor Geral da Escola do Legislativo
Presidente
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PROGRAMA/FRENTE DE TRABALHO
Nº 02/2022

TÍTULO

RECEPÇÃO DE ALUNOS / VISITA À CÂMARA - PROJETO CÂMARA CIDADÃ
PÚBLICO-ALVO

Alunos dos ensinos fundamental e médio de toda a rede pública e privada do
município. Classes e/ou anos letivos participantes definidos pela coordenação
pedagógica de cada escola.
DURAÇÃO/FREQUÊNCIA

Junho/2022 a Novembro/2022.
Visitas agendadas e recebidas conforme interesse das escolas. Limite de uma
visita por semana.
OBJETIVOS

Apresentar aos alunos, de forma leve, lúdica e interativa, conceitos básicos acerca
dos três poderes, poder público municipal, o que é a Câmara e suas funções,
atribuições legislativas e trabalho de um vereador, sessões plenárias, cidadania e
participação popular, etc.
METODOLOGIA

Após breve apresentação inicial da “Escola do Legislativo” e dos seus objetivos,
bem como dos vereadores e/ou servidores presentes, os alunos são conduzidos
para conhecer as dependências da Câmara Municipal, recebendo explicações
sobre as funções de cada setor/servidores.
No Plenário, os alunos receberão as explanações. Sempre que possível, serão
ouvidos para que suas dúvidas sejam respondidas, bem como o bate-papo aborde
temas de interesse dos alunos.
Cada vereador presente pode explanar sobre sua área de conhecimento e/ou
atuação.

Despacho Presidência:
“DEFIRO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA. São José do Rio Pardo, 25/04/2022”.

RAFAEL CASTRO KOCIAN
Diretor Geral da Escola do Legislativo
Presidente
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PROGRAMA/FRENTE DE TRABALHO
Nº 03/2022

TÍTULO

EVENTOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
PÚBLICO-ALVO

Toda a comunidade rio-pardense.
A depender do tema, podem ser ofertados somente para públicos específicos,
como: servidores da câmara municipal; servidores municipais; estudantes;
dirigentes municipais e representantes de órgãos públicos, etc.
DURAÇÃO/FREQUÊNCIA

Maio/2022 a Dezembro/2022.
Um evento por mês.
OBJETIVOS

Promover e patrocinar eventos, na forma presencial ou on-line, com o objetivo de
contribuir para a educação, cidadania, cultura, democracia, e transparência de
toda a sociedade.
Contribuir para a capacitação de servidores e para o bom desempenho de suas
atribuições na administração pública.
METODOLOGIA

Os eventos de formação e capacitação poderão ser realizados na forma de:
palestras (para temas pontuais e específicos); cursos (para temas específicos,
com abordagem mais profunda); ou formatos em geral, como seminários, debates,
pesquisas, grupos de estudo, exposições, workshops, encontros, visitas,
treinamentos, videoconferências, etc.
Poderão ser promovidos pela própria Escola, bem como realizados por terceiros e
apoiados por ela. Os palestrantes poderão ser voluntários ou contratados. A
participação da sociedade é gratuita, podendo ser exigido inscrição prévia, para
fins de controle de lotação máxima e emissão de certificados.

Despacho Presidência:
“DEFIRO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA. São José do Rio Pardo, 25/04/2022”.
RAFAEL CASTRO KOCIAN
Diretor Geral da Escola do Legislativo
Presidente
PROGRAMA/FRENTE DE TRABALHO
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Nº 04/2022

TÍTULO

PUBLICAÇÕES DE CARÁTER INFORMATIVO, EXPLICATIVO E/OU DE
UTILIDADE PÚBLICA
PÚBLICO-ALVO

Toda a comunidade rio-pardense, através das mídias digitais.
DURAÇÃO/FREQUÊNCIA

Maio/2022 a Dezembro/2022.
Uma postagem por semana.
OBJETIVOS

Editar e produzir conteúdos informativos, em linguagem acessível aos diferentes
públicos da sociedade, referente ao funcionamento do Poder Legislativo, às
Constituições Federal e Estadual, à Lei Orgânica Municipal e às leis existentes nas
diferentes esferas governamentais, bem como sobre outros temas de relevância à
comunidade ou de utilidade pública.
Contribuir com a educação política, cidadania e difusão cultural.
METODOLOGIA

Serão produzidos materiais informativos, voltados à divulgação na internet (redes
sociais e website institucional).
Poderão ser feitos na forma de imagem, vídeo-animação, vídeo-filmagem, dentre
outros formatos disponíveis.
Os conteúdos serão produzidos diretamente pela Escola, ou adaptados de
materiais de domínio público, que permitam a reprodução.
Serão divulgados à população nas plataformas digitais Instagram, Facebook,
Youtube, Whatsapp, e Website, a depender do tipo de conteúdo. Será dada ampla
divulgação, através de listas de transmissão, stories, etc.

Despacho Presidência:
“DEFIRO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA. São José do Rio Pardo, 25/04/2022”.
RAFAEL CASTRO KOCIAN
Diretor Geral da Escola do Legislativo
Presidente
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PROGRAMA/FRENTE DE TRABALHO
Nº 05/2022

TÍTULO

EDITORAÇÃO DE MATERIAIS
PÚBLICO-ALVO

Toda a comunidade rio-pardense, através das mídias digitais ou impressas.
DURAÇÃO/FREQUÊNCIA

Julho/2022 a Dezembro/2022.
Editoração conforme necessidade e demanda.
OBJETIVOS

Desenvolver materiais educativos ou informativos para subsidiar as atividades e
eventos da Escola do Legislativo.
METODOLOGIA

A coletânea anual de projetos participantes do Prêmio Professor Paulo Freire; o
material de apoio para as visitas nas escolas e para os demais cursos promovidos
pela Escola; e a versão atualizada da Cartilha Câmara Cidadã. Estes são alguns
exemplos de materiais que serão produzidos e divulgados.
Os conteúdos serão produzidos diretamente pela Escola, ou adaptados de
materiais de domínio público, que permitam a reprodução.
Serão divulgados à população nas diversas plataformas digitais, a depender do
tipo de conteúdo; e também em mídias impressas, como folders, livretes, cartilhas,
banners, cartazes, panfletos, livros, etc.

Despacho Presidência:
“DEFIRO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA. São José do Rio Pardo, 25/04/2022”.

RAFAEL CASTRO KOCIAN
Diretor Geral da Escola do Legislativo
Presidente
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PROGRAMA/FRENTE DE TRABALHO
Nº 06/2022

TÍTULO

PUBLICAÇÕES DE MEMORIAL DA CÂMARA
PÚBLICO-ALVO

Toda a comunidade rio-pardense, através das mídias digitais.
DURAÇÃO/FREQUÊNCIA

Maio/2022 a Dezembro/2022.
Uma postagem a cada 15 dias.
OBJETIVOS

Editar e produzir conteúdos informativos, em linguagem acessível aos diferentes
públicos da sociedade, referente ao resgate da história e memória da Câmara
Municipal e do próprio município, incluindo fatos históricos, eventos ocorridos,
dentre outros.
Contribuir com a cidadania e difusão da história e cultura do município.
METODOLOGIA

Serão produzidos materiais informativos, voltados à divulgação na internet (redes
sociais e website institucional).
Poderão ser feitos na forma de imagem, vídeo-animação, vídeo-filmagem, dentre
outros formatos disponíveis.
Os conteúdos serão produzidos diretamente pela Escola, ou adaptados de
materiais de domínio público, que permitam a reprodução.
Serão divulgados à população nas plataformas digitais Instagram, Facebook,
Youtube, Whatsapp, e Website, a depender do tipo de conteúdo. Será dada ampla
divulgação, através de listas de transmissão, stories, etc.

Despacho Presidência:
“DEFIRO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA. São José do Rio Pardo, 25/04/2022”.

RAFAEL CASTRO KOCIAN
Diretor Geral da Escola do Legislativo
Presidente
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7. ANEXOS
Em anexo as leis e resoluções diretamente ligadas à criação e ao trabalho
desempenhado pela Escola do Legislativo “Cidade Livre do Rio Pardo”. Os
documentos originais se encontram arquivados na Câmara Municipal e na Prefeitura
Municipal de São José do Rio Pardo.
- Resolução Nº 08, de 04 de abril de 2022;
- Lei Municipal Nº 5.002, de 07 de dezembro de 2017;
- Lei Municipal Nº 5.920, de 05 de abril de 2022;
- Ato da Mesa Nº 07, de 12 de abril de 2022;
- Resolução Nº 02, de 29 de maio de 2019;
- Resolução Nº 08, de 17 de outubro de 2018.
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