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No dia 28 de novembro de 2016, os alunos do grupo PET-PP visitaram a Câmara 

Municipal de Curitiba como parte das atividades de visita técnica aos órgãos 

“promotores” de políticas públicas, neste caso operacionalizado pela estudante petiana 

Keith Gabriella Flenik Morais. O objetivo principal da visita era informar o grupo a 

respeito da função dos Vereadores e do Poder Legislativo na área de políticas públicas 

voltadas à Educação. 

O grupo foi recebido pela Diretoria de Cerimonial, e foi encaminhado para a sala 

onde seriam feitas as apresentações. A casa refere-se às visitas de estudantes de escolas 

ou faculdades como “Escola do Legislativo”, cujos objetivos, descritos no site da 

Câmara, são: despertar o interesse pela história da Câmara Municipal e de seus 

parlamentares; informar sobre o processo de funcionamento da instituição e sobre o 

processo legislativo, contribuindo para a construção da cidadania; resgatar e fortalecer a 

compreensão do papel do Poder Legislativo Municipal; esclarecer sobre a importância 

da legislação para a construção de uma cidade sustentável e com qualidade de vida.  

Ao chegarem à sala, os visitantes receberam um material institucional de 

distribuição gratuita, criados pela própria Câmara o qual aborda sobre princípios básicos 

sobre a história, o funcionamento do Poder Legislativo, como se dá o processo de leis e 

o papel dos vereadores; com o intuito de estimular o interesse e a participação efetiva da 

comunidade na vida política do município. 

Luciane Pereira, da Diretoria de Cerimonial, após entregar os materiais, iniciou a 

apresentação em PowerPoint sobre a História de Curitiba conjuntamente com a da 

Câmara Municipal, criada em 29 de Março de 1693, Nesta época, a Câmara tinha a 

função de estabelecer os limites do Município, gerenciar gastos e rendas de 

administração pública, organizar construções públicas, zelar pela conservação e 

manutenção dos bens públicos e limpeza urbana, além de cuidar do abastecimento. A 

Casa teve diversas sedes, atualmente, reside no Palácio Rio Branco, inaugurado desde 

1963 e reinaugurado em 2016. 

Em seguida, abordou sobre os Poderes da União e seus respectivos 

representantes públicos: Executivo: Presidente, Vice-Presidente, Ministros (Federais), 

Governador, Vice-Governador, Secretários do Estado (Estaduais); Legislativo: 

Senadores e Deputados (Federais e Estaduais) e vereadores (municipais); Judiciário: 

Juízes e Desembargadores (Federais e Estaduais). Ainda, falou-se sobre as diferenças 

nas funções dos Prefeitos e dos Vereadores. O primeiro tem a função de administrar os 

serviços públicos da cidade, tais como saúde, educação, cultura, etc. Já o segundo tem a 

função de elaborar leis de competência do munícipio e fiscalizar e controlar o Poder 

Executivo. 

Após, Luciane explicou sobre o Processo Legislativo, as Comissões 

Permanentes e Temporárias da Câmara, como a população ou uma entidade 

representativa pode sugerir leis e os requisitos mínimos para se candidatar como 
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vereador. Encerrou-se a apresentação abordando sobre como fiscalizar as atividades da 

Câmara pelo site. 

Após a apresentação, a Vice-Presidente da Comissão de Educação e Cultura, 

Vereadora Carla Pimentel, assumiu as apresentações, disponível para perguntas e 

dúvidas. Ela abordou sobre os cotidianos dos vereadores, sobre o Plano de Cultura, o 

Plano de Educação, a influência da mídia na atuação e opinião da população e dos 

vereadores e entre outros casos que foram polêmicos recentemente na casa. Como os 

questionamentos eram sobre o funcionamento da Câmara e seus respectivos vereadores 

e, também, sobre a legislação do município, a Vereadora entregou à equipe dois 

materiais produzidos pela Diretoria de Informática da casa: “Lei Orgânica Municipal” e 

“Regimento Interno”, atualizados em 2015. 

Após as apresentações e questionamentos, o grupo foi encaminhado para o 

Plenário onde ocorrem as votações para tramitações de projetos de leis, como o 

Orçamento do Município. 

Sem mais, foi encerrada a visita técnica da qual eu, Keith Gabriella Flenik 

Morais, lavrei o presente relatório, que vai por mim assinado e pelo professor Antonio 

Gonçalves de Oliveira, tutor do grupo PET-PP do Câmpus Curitiba da UTFPR. 
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