
  

LEGISLAR 2021 
SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO LEGISLATIVA 

TEMA: “Um Novo Parlamento e os desafios para um novo normal” 
CARGA HORÁRIA: 5 HORAS 

O EVENTO acontecerá no dia 12 de Março de 2021, a partir das 
13h, no formato presencial, no Hotel VILLA OESTE   na Cidade de 
MOSSORÓ – RN. 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 

Estamos iniciando mais um ciclo no legislativo municipal brasileiro. Os 
novos legisladores e suas equipes assumiram uma nova legislatura, meio a um 
cenário de desafios, diferente dos habituais. Como se não bastasse os aspectos 
relacionados a mudanças na legislação e a conjuntura econômica, estamos 
enfrentando as consequências da pandemia da Covid-19, objeto de descoberta 
e, novos normativos a serem seguidos. 
 

Além disso, como reflexo natural do processo democrático, nas últimas 
eleições, ocorreu uma renovação expressiva nas Câmaras Municipais. Como se 
portar diante tamanho desafio e responsabilidade que a missão requer, para 
responder aos anseios daqueles que lhes outorgaram esse papel de legislar e 
fiscalizar o poder público em seu nome?...Nessa direção apontamos uma 
alternativa positiva, congregar os novos Vereadores, Presidentes das Casas 
Legislativas e seus assessores, para que juntos possamos compartilhar 
experiências e ouvir orientações e dicas de nossos professores, com a finalidade 
de tornar sua atuação mais efetiva, positiva e inovadora.  
 

Com esse propósito, contamos com a sua presença, no LEGISLAR 2021 
-SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO LEGISLATIVA, um momento de grande 
contribuição para o início de seu trabalho como parlamentar em seu município. 
Valerá demais, sua participação.  

 
PÚBLICO   
 

▪ Vereadores, Presidentes de Câmaras, Assessores Parlamentares, 
Jurídicos, Contábeis, e demais agentes públicos interessados no 
desenvolvimento de boas práticas de gestão e atuação legislativa.  

 

OBJETIVO 
 

▪ Oportunizar uma abordagem sobre o Papel do Vereador, suas práticas 
legislativas e de caráter fiscalizatório, necessárias ao conhecimento 
desse agente político e seus assessores, para o cumprimento de suas 
prerrogativas constitucionais e um bom desempenho do mandato 
parlamentar no seu município. 



  

 PAINÉIS DO EVENTO 

Painéis do Encontro 
 

DIA 12/03 (Sexta-feira)                                        
 
13h: Boas-Vindas / Credenciamento 
13h15: Abertura. 
13h30: Palestra 1: “As Nuances do Processo Legislativo”   

▪ Dr. Aldo Araújo 
 

15h30: Intervalo. 
 
15h45: Palestra 2: “Os Parâmetros Introdutórios e Fiscalizatórios do Ciclo 
Orçamentário” 

▪ Dr. Carlos Henrique Happer Cox 
 
18h – Encerramento. 
 . 

PROFESSORES 
 

                  DR. ALDO ARAÚJO  

Advogado, Conselheiro Estadual da OAB, Ex- 
Presidente da Comissão de Assessoria Jurídica da 
OAB – Mossoró -RN, Pós-Graduado em Processo 
Legislativo Municipal, Professor de Direito 
Administrativo pela FADIRE, Assessor Jurídico em 
diversas Câmaras Municipais do RN, Consultor da 
FECAM - RN  

 

                 DR. CARLOS HENRIQUE  

Promotor de Justiça do MPRN, Coordenador do 

LOPP – Laboratório de Orçamento e Políticas 

Públicas do RN, Especialista em Licitações e 

Contratos, Professor de Direito Constitucional e 

Administrativo, Autor de vários artigos já publicados, 

Palestrantes de Eventos Estaduais e Regionais.   

 

    

 


