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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 02/2022 

“Dispõe sobre a insti tuição do Núcleo da Escola 

Federativa no âmbito da Câmara Municipal  de 

Aricanduva/MG , e dá outras providências.”  

Faz saber que a Câmara Municipal  de Aricanduva/MG, através de 

seu presidente, Fernando Monteiro Santos, no uso de suas 

atribuições conferidas pela Lei  Orgânica Municipal , referendadas 

pelo Regimento Interno deste Órgão Legislativo, promulga a 

seguinte Resolução: 

 

CAPÍTULO I 

DA INSTITUIÇÃO 

Art. 1º Fica insti tuído no âmbito desta Câmara Municipal  o Núcleo 

da Escola Federativa sob a forma de uma unidade de 

gerenciamento de formação, desenvolvimento e gestão de 

servidores públicos e agentes pol íticos, nos termos da  presente 

Resolução.  

Art. 2º O Núcleo da Escola Federativa é responsável pela 

concepção, discussão, compreensão e inovação das práticas 

gerenciais por meio da formação e adoção de novas posturas de 

gestão, em um processo contínuo de modernização de gestão do 

da Câmara Municipal . 

CAPÍTULO II  

DOS PRINCÍPIOS 

Art. 3º O Núcleo da Escola Federati va promoverá a gestão do 

capital intelectual , atuando dentro das áreas do conhecimento, das 
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habil idades e das competências funcionais obedecendo aos 

princípios:  

I - do saber, pautado em conhecimento, aprendizado contínuo, 

assimi lação, transmissão e compart i lhamento do conhecimento;  

II - do saber-fazer, vol tado para apl icação do conhecimento em 

visão global e sistêmica, trabalho em equipe, l iderança, motivação, 

comprometimento, comunicação e gestão de confl i tos; e  

III - do saber-fazer-acontecer, relacionado com empreendedorismo, 

inovação, gestão da mudança e foco em resultados.  

 

CAPÍTULO III  

DOS OBJETIVOS E DA ATUAÇÃO 

Art. 4º São objetivos do Núcleo da Escola Federativa:  

I - Capacitar e aperfeiçoar os servidores públicos e agentes 

pol ít icos da Câmara Municipal  visando a melhoria dos serviços 

públicos; 

II - Sensibi l izar servidores públ icos e agentes pol ít icos sobre a 

importância do programa de educação continuada;  

III - Disponibil izar cursos de capacitação e aperfeiçoamento por  

área de atuação; 

IV - Acompanhar o nível  de adesão aos cursos ofertados;  

V - Criar condições que estimulem a participação de servidores 

públicos e agentes pol ít icos municipais nas atividades de 

capacitação;  
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Art. 5º A atuação do Núcleo da Escola Federativa dar -se-á através 

de processos de formação, capacitação, desenvolvimento e ações 

especiais para garanti r o aprimoramento da gestão públ ica.  

Parágrafo único.  A atuação a que se refere o caput poderá 

efetivar-se diretamente ou mediante serviços de assessoramento 

ou consultoria, intercâmbios, convênios ou parcerias com 

entidades públicas ou privadas.  

 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 6º O Núcleo da Escola Federativa integra a estrutura 

organizacional do grupo ocupacional administrativo e/ou técnico 

pertencente ao quadro de pessoal da Câmara Municipal  de 

Aricanduva.  

Art. 7º O Núcleo será coordenado pelo Agente Federativo de 

Escola, a ser designado por Portaria da Câmara Municipal .  

Art. 8º O Agente Federativo manterá com os demais órgãos 

congêneres municipais, estaduais e federais estrei to interc âmbio 

com o objetivo de receber e fornecer subsídios técnicos para as 

ações do Núcleo.   

 

CAPITULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 9º O Gabinete do Presidente da Câmara Municipal  efetuará os 

remanejamentos funcionais necessários à composição da estrutura 

do Núcleo da Escola Federativa.  
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Art. 10 Esta resolução entrará em vigor na data de sua publ icação, 

revogam-se as disposições em contrár io.  

Aricanduva (MG), 09 de junho de 2022. 

 

 

Fernando Monteiro Santos 

Presidente da Mesa Diretora da  

Câmara Municipal  de Aricanduva  

 

 

 

Raimundo Costa Silva  

Vice-Presidente da Mesa Diretora  

 

Nivaldo Aparecido Santos 

1º Secretário da Mesa Diretora
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 02/2022 

O presente Projeto de Resolução pretende aperfeiçoar e 

agregar conhecimentos aos servidores públicos e agentes pol íticos 

da Câmara Municipal  de Aricanduva, através da plataforma da 

Escola Federativa do Governo Federal.  

O Projeto Escola Federativa é celebrado entre a Secretaria 

de Governo da Presidência da República e Municípios e Câmaras 

Municipais, visando o aperfeiçoamento da gestão municipal .  

O Presidente da Câmara de Aricanduva assinou Termo de 

Adesão ao Projeto Escola Federativa durante sua participação no 

37º Congresso Mineiro de Municípios, da Associação Mineira de 

Municípios (AMM), ocorrido na cidade de Belo Horizonte. 

A Escola Federativa é uma plataforma de agregação de 

conhecimento para capacitar e aprimorar servidores públ icos e 

agentes pol íticos disponibi l izando conteúdos educacionais 

gratui tos. Trazendo ao município a possibi l idade de planejar,  

formular e implementar pol ít icas públicas cada vez melhores para 

nossa cidade. 

Além de capacitar e aperfeiçoar os servidores públicos e 

agentes pol ít icos da Câmara Municipal , o projeto visa sensibil izar 

os agentes públicos sobre a importância do programa de educação 

continuada; disponibil izar cursos de capacitação e 

aperfeiçoamento por área de atuação;  criar condições que 

estimulem a participação de servidores públicos e agentes 

pol ít icos municipais nas atividades de capaci tação, entre outros 

objetivos.  
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 Por todo o exposto, resta comprovada a importância da 

aprovação do presente Projeto de Resolução, motivo pelo qual 

aguardamos parecer e voto favorável dos Nobres Edis.  

Do Pedido de Urgência Especial  

Com fundamento no artigo 124 do Regimento Interno da 

Câmara de Aricanduva, a Mesa Diretora formal iza o pedido de 

tramitação em regime de Urgência Especial , tendo em vista que a 

Resolução aprovada e a Portaria de  nomeação do Agente 

Federativo (servidor responsável por receber e fornecer subsídios 

e informações necessárias para as ações do Núcleo), deverão ser  

encaminhas de forma breve à Secretaria de Governo da 

Presidência da República. 

Ressalta-se que, já na próxima quarta -feira, dia 15 de junho, 

haverá a 1ª reunião com os Agentes Federativos de  todas as 

regiões do Brasil , para apresentação  da Equipe da Escola 

Federativa, diálogo com os agentes federativos e esclarecimento 

de dúvidas. Portanto, para viabilizar e oportunizar a participação 

do Agente Federativo que representará a Câmara de Aricandu va 

na ci tada reunião, é necessário a aprovação da urgência ora 

sol ici tada.  

Atenciosamente,  

Fernando Monteiro Santos 

Presidente da Mesa Diretora da  

Câmara Municipal  de Aricanduva  

 

 

 

Raimundo Costa Silva  

Vice-Presidente da Mesa Diretora  

Nivaldo Aparecido Santos 

1º Secretário da Mesa Diretora

 


