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Material 
trAduzido
Estrangeiros que visitam o Palácio 

Anchieta e falam inglês ou espanhol 

agora podem saber mais sobre a  

Câmara graças aos fôlderes históricos 

distribuídos nesses idiomas.

O material em português e traduzi-

do também está disponível no site 

da Câmara, na seção Institucional, 

link História. Os fôlderes são: His-

tória da Câmara, Sedes da Câmara e  

Palácio Anchieta.

Notas

Curso Para técnico LegiSLAtivo

A Câmara Municipal disponibilizou um hotsite sobre o Plano 

Diretor Estratégico (PDE), com dados históricos, agenda, for-

mas de participação popular, notícias, vídeos e outras infor-

mações. O endereço é www.camara.sp.gov.br/planodiretor.

A primeira fase de debates terminou em 1º de junho, após 

dez encontros abertos aos cidadãos. O PDE revisará as leis de 

Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo, os Planos Regionais 

Estratégicos, o Código de Obras e outras leis complementares. 

“Tudo isso para que a gente tenha, no final, uma revisão do Pla-

no Diretor participativa, democrática, negociada com a socie-

dade e que dê conta dos desafios que São Paulo tem no século 

21”, disse o presidente da Casa, José Américo, à TV Câmara.

O primeiro curso de Técnico Legisla-

tivo do País forma sua turma inaugu-

ral, de quase 30 alunos, em dezem-

bro de 2013. A iniciativa foi possível 

graças a uma parceria entre o Centro 

Paula Souza, autarquia de educação 

profissional do governo estadual, e a 

Câmara Municipal de São Paulo. Os 

professores e o espaço foram cedidos 

pelo centro educacional e a Câmara 

ajudou a montar a grade curricular. As 

aulas começaram em julho de 2012 

e foram divididas em três módulos, 

com duração de cinco meses cada.  

Flávio Dipardo, professor de Con-

trole da Administração Pública no 

curso, diz que os alunos estão muito 

empenhados em conseguir um es-

tágio ou trabalho. “O objetivo prin-

cipal é atuar na Câmara e o apro-

veitamento deles está ótimo”, diz. 

A segunda edição, no mesmo formato 

da primeira, está prevista para come-

çar em julho de 2013. Informações so-

bre inscrição no processo seletivo es-

tão no site www.vestibulinhoetec.com.

br e pelo telefone (11) 3224-0744. As 

aulas acontecem na Escola Técnica Es-

tadual Doutora Maria Augusta Saraiva 

(na foto), no bairro Campos Elíseos. O 

curso qualifica quem deseja trabalhar 

no Poder Legislativo.
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