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Justiça Eleitoral e Promotoria detalham regras sobre
"Eleições 2016" em painel da Escola do Legislativo
Integrantes da Justiça Eleitoral e da Promotoria de Caxias
detalharam regras sobre as eleições 2016 em painel
promovido pela Escola do Legislativo, no dia 11 de abril.
A atividade lotou o plenário e contou com a presença do
juiz Carlos Frederico Finger, da promotora Adriana Chesani,
ambos ligados à 16ª zona eleitoral, e do chefe de cartório
da 169ª zona eleitoral, Edson Borowski. Essa foi uma das
várias ações da Escola do Legislativo, que, em 2016,
abraçou a organização de projetos institucionais da Casa.

Semana da Etnia Italiana
A sessão solene da Semana da Etnia
Italiana trouxe ao plenário, no dia 17 de
maio, imagens e um pouco da trajetória de
26 fotógrafos que ajudaram a registrar a
história de Caxias. Ary Pastori, Vasco Rech,
José Maccagnan e Ilda Maccagnan
despertaram muitos aplausos ao receberem
o reconhecimento da Câmara de
Vereadores.
A maioria dos demais fotógrafos (in
memoriam) esteve representada por
familiares. A iniciativa de agraciá-los partiu
da Escola do Legislativo, que tem na direção
o parlamentar Edson da Rosa, e do Centro
de Memória da Câmara Municipal.

Visita da Ideau
A equipe da Escola do Legislativo
da Câmara de Vereadores
recebeu, no dia 17 de maio, a
visita de representantes da
Faculdade Ideau (Instituto de
Desenvolvimento Educacional do
Alto Uruguai).
O diretor da instituição na cidade, Márcio José Rebelatto, e o professor
Celso de For apresentaram os propósitos da Ideau e se colocaram à
disposição da Escola do Legislativo para parcerias no campo do ensino,
da extensão e de projetos sociais.

Ftec convida para parcerias
A Escola do Legislativo da Câmara Municipal
de Caxias do Sul foi convidada a conhecer e
fazer parceria com a Ftec Faculdades. Na
terça-feira (24/05), o diretor da Escola do
Legislativo, parlamentar Edson da Rosa, foi
recebido pelo coordenador do curso e da
pós-graduação em Administração, professor
Antonio Fernando Rosa Dini.
Também acompanharam a visita à instituição a diretora legislativa do
Parlamento Municipal, Eliana Tedesco, e a chefe do setor de Taquigraﬁa e
Revisão de Anais, Edivania da Costa Ramos.

Curso de Histórica com IMHC-UCS
O Centro de Memória e a Escola do Legislativo foram
parceiros da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e
da Prefeitura na realização de um curso de extensão
sobre a história da cidade. Foi de 13 de junho a 11 de
julho de 2016, nas noites de segundas-feiras.

«A Escola do Legisla vo é um órgão que busca aproximar ainda mais o Parlamento da comunidade por meio de
projetos de educação polí ca, cursos, informa vos e mecanismos de par cipação popular. É um órgão que veio
para agregar mais conhecimento à Câmara e à sociedade caxiense. Por isso, está aberta à sua colaboração».
EDSON DA ROSA, diretor da Escola do Legisla vo em 2015 e 2016
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Câmara comemora os 126 anos de Caxias em sessão
solene coordenada pela Escola do Legislativo
Os 126 anos de Caxias do Sul e os 40 anos do
Coro Municipal ganharam a reverência da Câmara
de Vereadores, no dia 16 de junho. A plateia
e as autoridades foram brindadas com belas
melodias durante a sessão solene organizada
pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal
e conduzida pelo presidente do Parlamento
caxiense, vereador Edi Carlos Pereira de Souza.

Um ano da Escola do Legisla vo
A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de
Caxias do Sul completou um ano de atividades
no dia 10 de agosto de 2016. Aprovado por lei, o
órgão busca aproximar ainda mais o
Parlamento e a comunidade, por meio de
projetos de educação política, cursos e
mecanismos de participação popular. Também
volta-se à capacitação dos servidores da
Câmara no atendimento à população.
A Escola do Legislativo de Caxias não tem ﬁns
lucrativos e os cargos não são remunerados.
Sua referência física é a Casa de Leitura,
Memória e Educação Legislativa, no subsolo da
Câmara. A estrutura funcional envolve a direção
(exercida por vereador ou vereadora indicados
pela Mesa) e um Núcleo de Ensino, Pesquisa,
Extensão, Publicação e Divulgação (NEPEPD).
Integram o núcleo a Direção-Geral, a Direção
Legislativa, o Centro de Memória e a Assessoria
de Comunicação Social da Casa. da Câmara
Municipal.

A TV Câmara Caxias (canal
16 da NET) preparou uma
programação especial e ao
vivo, para comemorar os 20
anos da atual sede do
Legislativo caxiense, na
Rua Alfredo Chaves, 1.323,
no Bairro Exposição.
A transmissão ocorreu no
dia 22 de novembro, em
frente ao prédio do
Legislativo. A programação
foi coordenada pela Escola
do Legislativo.

Jovem Parlamentar
A maioria das propostas defendidas pelos alunos de Ensino Superior,
durante a Jornada Parlamentar 2016, que ocorreu no dia 29 de agosto,
no Legislativo caxiense, teve a educação como foco. Os jovens
parlamentares demonstraram desejo de ampliar a acessibilidade,
reduzir o preconceito e fortalecer o acesso da população a diferentes
conhecimentos e línguas. Todas as proposições foram acatadas.
Grande parte recebeu voto unânime do plenário e algumas matérias
foram aprovadas com o aval da maioria dos 12 alunos-vereadores
participantes. A Mesa Diretora desta 3ª edição do Programa Jovem
Parlamentar foi presidida
pela estudante Jéssica Scopel
Signorini, 17 anos, que também
defendeu um projeto de
inclusão e ensino de idiomas
a migrantes intitulado
“Aprender é plural".
Na sessão, o diretor da Escola
do Legislativo, Edson da Rosa,
junto com servidores
da Casa, orientou o grupo
sobre o ritual das atividades.

1ª Semana da Leitura
A 1ª Semana da Leitura do Legislativo
caxiense deu orientações educativas a
alunos do projeto Pescar/Pompéia e
promoveu programas especiais na TV
Câmara, gravados na Feira do Livro.

Cine Debate - População Negra no Brasil
O cine debate promovido pela Escola do Legislativo em 16 de novembro,
mobilizou discussões sobre a realidade da população negra em Caxias e
no país. O encontro reuniu estudantes, autoridades e representantes do
movimento negro, na sala de conferências do Centro Universitário da Serra
Gaúcha/FSG.

O Programa Missão Educativa para a Democracia (Media) foi acolhido pelos vereadores caxienses, na
sessão ordinária de 15 de dezembro de 2016. Relacionado ao tema, o projeto de resolução 2/2015, de
autoria do vereador Gustavo Toigo/PDT, contém substitutivo (SB-1/2016) da Mesa Diretora 2016, o qual
recebeu a aprovação do plenário. As adaptações do texto foram sugeridas pela Escola do Legislativo.
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