
IDELB TRABALHANDO EM PARCERIA
COM AS PREFEITURAS E CÂMARAS

MUNICIPAIS DE TODO O PAÍS

Fundador e Presidente Nacional do Instituto de 

Estudos Legislativos Brasileiro – IDELB, Dr. Josué 

dos Santos Ferreira, é um empreendedor nato, a 

sua preocupação e empenho com a gestão pública 

brasileira já lhe renderam várias realizações de projetos 

sociais em benefício do País. Fundado em 2003, por um 

cidadão abnegado com o seu trabalho e comprometido com as 

causas sociais, o Instituto IDELB de imediato já foi convidado a se 

tornar um signatário em potencial do Pacto Global que é o 

resultado de um convite efetuado ao setor privado pelo então 

Secretário Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, para que 

juntamente com algumas agências das Nações Unidas e atores 

sociais, contribuísse para avançar a prática da responsabilidade 

social corporativa, na busca de uma economia global mais 

sustentável e inclusiva. Que tem a responsabilidade e o 

compromisso de defender e disseminar os seguintes princípios: 

Direitos Humanos – Respeitar e proteger os direitos humanos; 

Impedir violações de direitos humanos; Direitos do Trabalho – 

Apoiar a liberdade de associação no trabalho; Abolir o trabalho 

forçado; Abolir o trabalho infantil; Eliminar a discriminação no 

ambiente de trabalho; Proteção Ambiental – Apoiar uma 

abordagem preventiva aos desafios ambientais; Promover a 

responsabilidade ambiental; Encorajar tecnologias que não 

agridem o meio ambiente; Contra a Corrupção – Combater a 

corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina.

Desde então, o seu trabalho é consistente, constante e 

incansável para realizar com idealismo e seriedade os seus 

objetivos patrióticos com projetos de responsabilidade social 

para um futuro melhor. O primeiro projeto foi realizado com 

sucesso absoluto no ano de 2004 na cidade de São Paulo, tendo 

como tema principal à responsabilidade social, que foi o evento 

denominado, “I Fórum Brasileiro de Estudos e Debates Contra a 

Violência e a Favor da Reabilitação do Cidadão Dependente de 
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Drogas”, cujo objetivo foi buscar desenvolver novos 

mecanismos de políticas públicas para recuperar o dependente 

químico, reintegrá-lo a sociedade e combater o tráfico de 

drogas. O segundo projeto foi também realizado com sucesso 

absoluto no ano de 2007 na cidade de Brasília, no Senado 

Federal, tendo como tema principal à responsabilidade social, 

que foi o evento denominado, “I Simpósio Nacional sobre o 

Combate ao Crime Organizado, Lavagem de Dinheiro, 

Recuperação de Ativos de Origem Ilícita no Exterior, Corrupção 

e o Combate ao Tráfico Internacional de Drogas”, o mesmo fez 

parte integrante dos trabalhos elaborados pelo IDELB para 

Agenda Integrada de Mobilização Nacional dos Poderes 

Públicos e da Sociedade Civil no Combate ao Crime 

Organizado, de forma a garantir a ordem social, a segurança 

pública, a paz e a justiça social, no desenvolvimento institucional 

e constitucional do Estado Brasileiro. Para a realização desse 

importante trabalho o IDELB, obteve apoio junto as seguintes 

instituições governamentais nacionais e internacionais, 

organismos internacionais, bem como a mídia, a saber: Senado 

Federal, Justiça Federal, Controladoria-Geral da União – CGU, 

Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, Secretaria Nacional 

de Justiça – SNJ, Secretaria Nacional de Segurança Pública – 

SENASP, Departamento de Polícia Federal – DPF, Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras – COAF, Banco Central do 

Brasil – BC, Departamento de Atividades Especiais da Polícia 

Civil do Distrito Federal e Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seção de São Paulo, Governo dos Estados Unidos da América – 

Departamento de Estado, Departamento de Justiça, 

Departamento do Tesouro, Escritório Nacional de Controle de 

Drogas da Casa Branca, DEA, FBI, CIA, Senado e Corte Federal 

de Justiça do Distrito de Maryland, Organização das Nações 

Unidas – ONU e Organização dos Estados Americanos – OEA, e 

a Central Globo de Comunicação – Rede Globo e Revista Istoé. 

O terceiro projeto foi também realizado com sucesso absoluto 

no ano de 2009 na cidade de Brasília, no Senado Federal, tendo 

como tema principal à responsabilidade social parlamentar, que 

foi o evento denominado, “Prêmio do Mérito Legislador – 2008”, 

que teve como objetivo destacar os 150 melhores Projetos de 

Lei, de autoria dos Parlamentares: Vereadores, Deputados 

Estaduais, Distritais e Federais, e Senadores da República, 

inscritos no Prêmio, que tenham tido uma reconhecida 

relevância social, levando-se em consideração critérios tais 

como: alcance, inovação, impacto, repercussão, participação 

popular, mudança de hábitos, melhores práticas, dentre outros, 

em defesa do desenvolvimento do Estado e da Nação Brasileira. 

Os projetos de Lei foram analisados e selecionados pela 

qualificada equipe técnica de Consultores Legislativos do 

Senado Federal, contemplando-se as seguintes áreas sociais: 

Educação, Saúde, Segurança, Habitação, Alimentação, 

Infância e Juventude, Combate à Pobreza, Direitos Humanos, 

Defesa dos Direitos dos Deficientes Físicos, da Mulher, do Idoso 

e do Afro Descendente, Tecnologia da Informação, 

Fortalecimento do Comércio e da Indústria, Turismo e Geração 

de Emprego e Renda.

A Constituição Federal da República Federativa do Brasil, 

através do Título I – Dos Princípios Fundamentais, Art. 3º, inciso 

II – “garantir o desenvolvimento nacional”, estabelece e garante 

ao Instituto de Estudos Legislativos Brasileiro – IDELB, exercer o 

seu papel pleno de interlocutor da Sociedade Brasileira, junto às 

instituições do Estado Democrático de Direito. Em uma visão 

política, social, cultural, econômica e tecnológica, pluralista, 

defendendo e fazendo valer os legítimos e soberanos interesses 

da Nação Brasileira.

O Instituto de Estudos Legislativos Brasileiro – IDELB, tem por 

objetivo contribuir com o País, dando a máxima prioridade à 

modernização tecnológica do Estado Brasileiro, em todos os 

níveis e poderes, por meio da redefinição do papel do setor 

público e da adoção de princípios fundamentais de eficiência, 

eficácia, ética, transparência, legitimidade e responsabilidade 

social para um futuro melhor. Nesse contexto, foi identificada a 

necessidade de criar mecanismos esses que também terão a 

função de gerar uma maior interação com a participação da 

Sociedade Civil Organizada no processo decisório do Estado 

Democrático Brasileiro.
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De acordo com o Presidente do IDELB, Dr. Josué Ferreira, o seu 

projeto para o ano de 2011 é desenvolver um “Ciclo de Palestras” 

que versará sobre a “Técnica do Processo Legislativo Federal”, em 

parceria com as Prefeituras e Câmaras Municipais de todo o país. 

Inicialmente proferindo um número de até 300 palestras para as 

Prefeituras e Câmaras Municipais do Estado de São Paulo. Tendo 

como seu público alvo: autoridades dos Poderes do Executivo, do 

Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público, Advogados, 

Professores e Acadêmicos de Direito, Servidores Públicos das 

Prefeituras, Câmaras Municipais e Tribunais de Contas. A palestra 

“A Prática do Processo Legislativo Federal Brasileiro”, também 

abordará além da técnica do processo legislativo, os temas ligados 

a “Obtenção de Recursos Federais para os Municípios” que terá 

como meta prioritária explanar sobre as Transferências 

Constitucionais, Transferências Legais e Transferências 

Voluntárias, Marco Legal, Decreto nº 6.170/2007, Portaria 

Interministerial nº 127/2008, Consórcio Público e Protocolo de 

Intenções, Operacionalização de Convênio e Contrato de Repasse 

que está centralizada em um único sistema, o SICONV, qualquer 

que seja o órgão federal concedente, Formalização, Execução, 

Acompanhamento, Prestação de Contas e Informações acerca de 

tomada de Contas Especial.

O objetivo da palestra “A Prática do Processo Legislativo Federal 

Brasileiro” é informar ao prefeito, vereador e aos gestores públicos 

municipais, como acompanhar os processos legais no Poder 

Legislativo Federal de interesse do seu município. Até porque todos 

os recursos federais destinados aos municípios, através dos 

ministérios, dependem de ações legislativas. Com essa palestra eu 

quero passar como é a elaboração, além da prática do processo 

legislativo, a elaboração dos projetos sociais para a devida 

captação desses recursos junto aos ministérios, como o gestor 

público vai aplicar os recursos responsavelmente, comprovando 

item-a-item através dos documentos fiscais que estão sendo 

aplicados àqueles recursos de acordo com a lei e a planilha 

apresentada, para que futuramente se possa fazer devidamente a 

prestação de contas junto ao Tribunal de Contas da União, e que 

essas contas fechem corretamente. Dando assim, uma visão 

tranquila àquele gestor público sobre como ele faria isso dentro de 

um conceito responsável, transparente, e acima de tudo 

profissional, sem dar margem à corrupção.

Presidente do IDELB Dr. Josué Ferreira: A minha palestra, 

denominada, “A Prática do Processo Legislativo Federal Brasileiro”, 

está fundamentada no trabalho acadêmico, histórico e institucional 

que realizei no Senado Federal, no ano de 2001, com o lançamento 

da obra literária de minha autoria, denominada: “Os Meandros do 

Congresso Nacional” – Como interagir e participar das atividades 

legislativas brasileiras. A Universidade de São Paulo (USP) 

consagrou a respectiva obra inserindo-a como base de estudos e 

consultas acadêmicas nas seguintes disciplinas: 1. Congresso 

Nacional, História – 2. Direito Constitucional, Brasil – 3. Direito 

Administrativo, Brasil – 4. Estudos Brasileiros – 5. Organização 

Política, Brasil – 6. Organização Social, Brasil – 7. Poder Legislativo, 

Brasil – 8. Política e Governo, Brasil – 9. Ciência Política, Brasil – 10. 

Problemas Brasileiros. Esse trabalho explica o funcionamento do 

Congresso Nacional Brasileiro, no que concerne ao sistema 

bicameral, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Presidente do IDELB Dr. Josué Ferreira: Acredito que é 

extremamente importante e promissor para o desenvolvimento do 

Brasil. Aqui destaco com alegria algumas das instituições que 

cumprem o dever de casa de maneira exemplar, como, a 

Confederação Nacional de Municípios (CNM), através do seu 

competente Presidente Paulo Ziulkoski, que vem desenvolvendo 

com louvor um papel significativo de trabalho e de grandes 

realizações à frente da entidade, a Associação Paulista de 

Municípios (APM), através de seu competente Presidente Marcos 

Monti, que também vem desenvolvendo com louvor um papel 

significativo de trabalho e de grandes realizações à frente da 

entidade, e por derradeiro o Instituto do Legislativo Paulista (ILP), 

Jornal Notícias do Congresso Nacional: Qual é a técnica 

aplicada que está fundamentada a sua palestra “A Prática do 

Processo Legislativo Federal Brasileiro”?

Jornal Notícias do Congresso Nacional: Qual a importância do 

trabalho desenvolvido pelas entidades de classes de prefeitos e 

vereadores no cenário nacional?

A palestra “A Prática do Processo
Legislativo Federal Brasileiro”

através de seu competente Presidente Roberto Lamari, que 

também vem desenvolvendo com louvor um papel significativo de 

trabalho e de grandes realizações à frente da entidade, em prol do 

fortalecimento do Poder Legislativo do progressista Estado de São 

Paulo.

Presidente do IDELB Dr. Josué Ferreira: Acredito que sim. E pelo 

seguinte: (o processo legislativo) é complexo, é dinâmico e acima 

de tudo é técnico e político. Imagine só, aquela pessoa que foi 

eleita, de repente vai ser o seu primeiro mandato no município. Ele 

nunca teve nenhuma experiência pública no executivo ou no 

legislativo. Não é fácil ele formar um gabinete e um secretariado 

para que possa administrar as demandas políticas e sociais 

daquele município. Ele sozinho não vai conseguir, até porque por 

mais pequena que seja (a cidade) em termos territoriais, e de infra-

estrutura ele vai buscar recursos por meio de repasses, tanto do 

Estado, quanto da União para cumprir as suas metas estabelecidas 

no seu programa de governo. Então ele tem que ter uma equipe 

extremamente profissional para não só fazer esses convênios, 

como também para gerir a aplicabilidade corretamente dos 

recursos. E às vezes aquele servidor público não foi preparado 

devidamente para exercer aquele trabalho técnico. Então ele vai ter 

uma grande dificuldade. Agora se ele tem uma política de gestão 

participativa voltada ao ensinamento e reciclagem profissional de 

funcionários que se qualifiquem para exercer tal função técnica-

operacional, aí sim, ele não vai ter problemas. Às vezes, até para 

coibir e combater à corrupção, o desvio de dinheiro público é 

importante que ele aprenda na íntegra todos os “modus operandi” 

do processo, e saiba que hoje a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 

101, de 04 de maio de 2.000, imputa ao gestor público a questão 

criminal, e não só civil. A chamada Improbidade Administrativa.

  

Jornal Notícias do Congresso Nacional: Qual é a missão da sua 

palestra “A Prática do Processo Legislativo Federal Brasileiro”?

Jornal Notícias do Congresso Nacional: O Brasil tem 5.565 

municípios. A demanda por conhecimentos acerca da prática do 

processo legislativo é muito grande? Trocando em miúdos, a falta 

de conhecimento sobre o tema é muito grande?

Presidente do IDELB Dr. Josué Ferreira: Oportunizar a 

divulgação e o reconhecimento dos trabalhos técnico-operacionais 

desenvolvidos no âmbito do Poder Legislativo, pelos seus 

membros no Congresso Nacional, no cumprimento de sua missão 

que é de legislar, fiscalizar e legitimar o poder estabelecido, em 

nome da sociedade brasileira.

Presidente do IDELB Dr. Josué Ferreira: Versará sobre o 

funcionamento do rito processual do Poder Legislativo Federal, 

aonde ensina tecnicamente a prática das ações procedidas no dia-

a-dia pelas duas Casas do Congresso Nacional, a Câmara dos 

Deputados e o Senado Federal, e a sua importância na gestão 

pública municipal.

Presidente do IDELB Dr. Josué Ferreira: O valor do investimento 

é de apenas R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), valor este cobrado por 

cada palestra ministrada, ou seja, para cada Prefeitura Municipal 

ou Câmara Municipal. Sempre obedecendo de forma rigorosa os 

ditames legais expostos no Art. 24, do Inciso II, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

Presidente do IDELB Dr. Josué Ferreira: Digo que o tema da 

minha palestra “A Prática do Processo Legislativo Federal 

Brasileiro”, é de extrema importância para desenvolver o 

conhecimento e a capacitação dos gestores públicos das 

Prefeituras Municipais e das Câmaras Municipais, no que concerne 

ao pleno conhecimento do processo técnico-operacional do Poder 

Legislativo Federal, pois a mesma ensina tecnicamente sobre o 

sistema bicameral, o funcionamento da Câmara dos Deputados e 

do Senado Federal.

Jornal Notícias do Congresso Nacional: Qual é o conteúdo que 

versará a sua palestra “A Prática do Processo Legislativo Federal 

Brasileiro”?

Jornal Notícias do Congresso Nacional: As Prefeituras 

Municipais e Câmaras Municipais que tiverem o interesse de 

contratar a sua palestra “A Prática do Processo Legislativo Federal 

Brasileiro”, quanto terão que desembolsar?

Jornal Notícias do Congresso Nacional: Gostaria de fazer suas 

considerações finais?

Credibilidade e reconhecimento comprovado do

trabalho no Brasil e nos Estados Unidos da América 

Desde 2010, o Presidente do IDELB, Dr. Josué Ferreira, que já tem uma experiência comprovada na área de processo legislativo está proferindo palestras 

técnicas sobre o tema: “A Prática do Processo Legislativo Federal Brasileiro”, no Brasil e nos Estados Unidos da América, em instituições renomadas como: 

Universidade de São Paulo (USP), Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo (OAB-SP), John Hopkins University, de Washington, DC, e na 

Brazil-Texas Chamber of Commerce (BRATECC), de Houston, Texas. A palestra vem agregar valores à sociedade como dar transparência ao trabalho 

realizado pelo Poder Legislativo, em defesa do desenvolvimento econômico e social da Nação Brasileira.

Diploma Gestão Pública Municipal de Responsabilidade Social e Fiscal

Prefeito Roberto Rocha  

Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista – SP

O IDELB outorga o Diploma de Responsabilidade Social e Fiscal para a Prefeitura 

Municipal, tendo em vista o seu cumprimento responsável da Lei de 

Responsabilidade Fiscal nº 101, de 04/05/2000.

Diploma Gestão Pública Municipal de Responsabilidade Social e Fiscal
 

Vereador Antonio Mauro de Souza  

Presidente da Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista – SP

O IDELB outorga o Diploma de Responsabilidade Social e Fiscal para a Câmara 

Municipal, tendo em vista o seu cumprimento responsável da Lei de 

Responsabilidade Fiscal nº 101, de 04/05/2000.

As Prefeituras Municipais e Câmaras Municipais de todo o país, que estiverem interessadas em contratar o qualificado 

trabalho da palestra , favor entrar em contato através dos seguintes 

endereços eletrônicos:  ou   ou no seguinte endereço comercial: 

“A Prática do Processo Legislativo Federal Brasileiro”

presidente@idelb.org.br idelb@idelb.org.br Rua Dona 

Antonia de Queirós, 504 – Conjunto 45 – Consolação – CEP. 01307-013 – São Paulo – SP.
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De acordo com o Presidente do IDELB, Dr. Josué Ferreira, o seu 

projeto para o ano de 2011 é desenvolver um “Ciclo de Palestras” 

que versará sobre a “Técnica do Processo Legislativo Federal”, em 

parceria com as Prefeituras e Câmaras Municipais de todo o país. 

Inicialmente proferindo um número de até 300 palestras para as 

Prefeituras e Câmaras Municipais do Estado de São Paulo. Tendo 

como seu público alvo: autoridades dos Poderes do Executivo, do 

Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público, Advogados, 

Professores e Acadêmicos de Direito, Servidores Públicos das 

Prefeituras, Câmaras Municipais e Tribunais de Contas. A palestra 

“A Prática do Processo Legislativo Federal Brasileiro”, também 

abordará além da técnica do processo legislativo, os temas ligados 

a “Obtenção de Recursos Federais para os Municípios” que terá 

como meta prioritária explanar sobre as Transferências 

Constitucionais, Transferências Legais e Transferências 

Voluntárias, Marco Legal, Decreto nº 6.170/2007, Portaria 

Interministerial nº 127/2008, Consórcio Público e Protocolo de 

Intenções, Operacionalização de Convênio e Contrato de Repasse 

que está centralizada em um único sistema, o SICONV, qualquer 

que seja o órgão federal concedente, Formalização, Execução, 

Acompanhamento, Prestação de Contas e Informações acerca de 

tomada de Contas Especial.

O objetivo da palestra “A Prática do Processo Legislativo Federal 

Brasileiro” é informar ao prefeito, vereador e aos gestores públicos 

municipais, como acompanhar os processos legais no Poder 

Legislativo Federal de interesse do seu município. Até porque todos 

os recursos federais destinados aos municípios, através dos 

ministérios, dependem de ações legislativas. Com essa palestra eu 

quero passar como é a elaboração, além da prática do processo 

legislativo, a elaboração dos projetos sociais para a devida 

captação desses recursos junto aos ministérios, como o gestor 

público vai aplicar os recursos responsavelmente, comprovando 

item-a-item através dos documentos fiscais que estão sendo 

aplicados àqueles recursos de acordo com a lei e a planilha 

apresentada, para que futuramente se possa fazer devidamente a 

prestação de contas junto ao Tribunal de Contas da União, e que 

essas contas fechem corretamente. Dando assim, uma visão 

tranquila àquele gestor público sobre como ele faria isso dentro de 

um conceito responsável, transparente, e acima de tudo 

profissional, sem dar margem à corrupção.

Presidente do IDELB Dr. Josué Ferreira: A minha palestra, 

denominada, “A Prática do Processo Legislativo Federal Brasileiro”, 

está fundamentada no trabalho acadêmico, histórico e institucional 

que realizei no Senado Federal, no ano de 2001, com o lançamento 

da obra literária de minha autoria, denominada: “Os Meandros do 

Congresso Nacional” – Como interagir e participar das atividades 

legislativas brasileiras. A Universidade de São Paulo (USP) 

consagrou a respectiva obra inserindo-a como base de estudos e 

consultas acadêmicas nas seguintes disciplinas: 1. Congresso 

Nacional, História – 2. Direito Constitucional, Brasil – 3. Direito 

Administrativo, Brasil – 4. Estudos Brasileiros – 5. Organização 

Política, Brasil – 6. Organização Social, Brasil – 7. Poder Legislativo, 

Brasil – 8. Política e Governo, Brasil – 9. Ciência Política, Brasil – 10. 

Problemas Brasileiros. Esse trabalho explica o funcionamento do 

Congresso Nacional Brasileiro, no que concerne ao sistema 

bicameral, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Presidente do IDELB Dr. Josué Ferreira: Acredito que é 

extremamente importante e promissor para o desenvolvimento do 

Brasil. Aqui destaco com alegria algumas das instituições que 

cumprem o dever de casa de maneira exemplar, como, a 

Confederação Nacional de Municípios (CNM), através do seu 

competente Presidente Paulo Ziulkoski, que vem desenvolvendo 

com louvor um papel significativo de trabalho e de grandes 

realizações à frente da entidade, a Associação Paulista de 

Municípios (APM), através de seu competente Presidente Marcos 

Monti, que também vem desenvolvendo com louvor um papel 

significativo de trabalho e de grandes realizações à frente da 

entidade, e por derradeiro o Instituto do Legislativo Paulista (ILP), 

Jornal Notícias do Congresso Nacional: Qual é a técnica 

aplicada que está fundamentada a sua palestra “A Prática do 

Processo Legislativo Federal Brasileiro”?

Jornal Notícias do Congresso Nacional: Qual a importância do 

trabalho desenvolvido pelas entidades de classes de prefeitos e 

vereadores no cenário nacional?

A palestra “A Prática do Processo
Legislativo Federal Brasileiro”

através de seu competente Presidente Roberto Lamari, que 

também vem desenvolvendo com louvor um papel significativo de 

trabalho e de grandes realizações à frente da entidade, em prol do 

fortalecimento do Poder Legislativo do progressista Estado de São 

Paulo.

Presidente do IDELB Dr. Josué Ferreira: Acredito que sim. E pelo 

seguinte: (o processo legislativo) é complexo, é dinâmico e acima 

de tudo é técnico e político. Imagine só, aquela pessoa que foi 

eleita, de repente vai ser o seu primeiro mandato no município. Ele 

nunca teve nenhuma experiência pública no executivo ou no 

legislativo. Não é fácil ele formar um gabinete e um secretariado 

para que possa administrar as demandas políticas e sociais 

daquele município. Ele sozinho não vai conseguir, até porque por 

mais pequena que seja (a cidade) em termos territoriais, e de infra-

estrutura ele vai buscar recursos por meio de repasses, tanto do 

Estado, quanto da União para cumprir as suas metas estabelecidas 

no seu programa de governo. Então ele tem que ter uma equipe 

extremamente profissional para não só fazer esses convênios, 

como também para gerir a aplicabilidade corretamente dos 

recursos. E às vezes aquele servidor público não foi preparado 

devidamente para exercer aquele trabalho técnico. Então ele vai ter 

uma grande dificuldade. Agora se ele tem uma política de gestão 

participativa voltada ao ensinamento e reciclagem profissional de 

funcionários que se qualifiquem para exercer tal função técnica-

operacional, aí sim, ele não vai ter problemas. Às vezes, até para 

coibir e combater à corrupção, o desvio de dinheiro público é 

importante que ele aprenda na íntegra todos os “modus operandi” 

do processo, e saiba que hoje a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 

101, de 04 de maio de 2.000, imputa ao gestor público a questão 

criminal, e não só civil. A chamada Improbidade Administrativa.

  

Jornal Notícias do Congresso Nacional: Qual é a missão da sua 

palestra “A Prática do Processo Legislativo Federal Brasileiro”?

Jornal Notícias do Congresso Nacional: O Brasil tem 5.565 

municípios. A demanda por conhecimentos acerca da prática do 

processo legislativo é muito grande? Trocando em miúdos, a falta 

de conhecimento sobre o tema é muito grande?

Presidente do IDELB Dr. Josué Ferreira: Oportunizar a 

divulgação e o reconhecimento dos trabalhos técnico-operacionais 

desenvolvidos no âmbito do Poder Legislativo, pelos seus 

membros no Congresso Nacional, no cumprimento de sua missão 

que é de legislar, fiscalizar e legitimar o poder estabelecido, em 

nome da sociedade brasileira.

Presidente do IDELB Dr. Josué Ferreira: Versará sobre o 

funcionamento do rito processual do Poder Legislativo Federal, 

aonde ensina tecnicamente a prática das ações procedidas no dia-

a-dia pelas duas Casas do Congresso Nacional, a Câmara dos 

Deputados e o Senado Federal, e a sua importância na gestão 

pública municipal.

Presidente do IDELB Dr. Josué Ferreira: O valor do investimento 

é de apenas R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), valor este cobrado por 

cada palestra ministrada, ou seja, para cada Prefeitura Municipal 

ou Câmara Municipal. Sempre obedecendo de forma rigorosa os 

ditames legais expostos no Art. 24, do Inciso II, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

Presidente do IDELB Dr. Josué Ferreira: Digo que o tema da 

minha palestra “A Prática do Processo Legislativo Federal 

Brasileiro”, é de extrema importância para desenvolver o 

conhecimento e a capacitação dos gestores públicos das 

Prefeituras Municipais e das Câmaras Municipais, no que concerne 

ao pleno conhecimento do processo técnico-operacional do Poder 

Legislativo Federal, pois a mesma ensina tecnicamente sobre o 

sistema bicameral, o funcionamento da Câmara dos Deputados e 

do Senado Federal.

Jornal Notícias do Congresso Nacional: Qual é o conteúdo que 

versará a sua palestra “A Prática do Processo Legislativo Federal 

Brasileiro”?

Jornal Notícias do Congresso Nacional: As Prefeituras 

Municipais e Câmaras Municipais que tiverem o interesse de 

contratar a sua palestra “A Prática do Processo Legislativo Federal 

Brasileiro”, quanto terão que desembolsar?

Jornal Notícias do Congresso Nacional: Gostaria de fazer suas 

considerações finais?

Credibilidade e reconhecimento comprovado do

trabalho no Brasil e nos Estados Unidos da América 

Desde 2010, o Presidente do IDELB, Dr. Josué Ferreira, que já tem uma experiência comprovada na área de processo legislativo está proferindo palestras 

técnicas sobre o tema: “A Prática do Processo Legislativo Federal Brasileiro”, no Brasil e nos Estados Unidos da América, em instituições renomadas como: 

Universidade de São Paulo (USP), Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo (OAB-SP), John Hopkins University, de Washington, DC, e na 

Brazil-Texas Chamber of Commerce (BRATECC), de Houston, Texas. A palestra vem agregar valores à sociedade como dar transparência ao trabalho 

realizado pelo Poder Legislativo, em defesa do desenvolvimento econômico e social da Nação Brasileira.

Diploma Gestão Pública Municipal de Responsabilidade Social e Fiscal

Prefeito Roberto Rocha  

Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista – SP

O IDELB outorga o Diploma de Responsabilidade Social e Fiscal para a Prefeitura 

Municipal, tendo em vista o seu cumprimento responsável da Lei de 

Responsabilidade Fiscal nº 101, de 04/05/2000.

Diploma Gestão Pública Municipal de Responsabilidade Social e Fiscal
 

Vereador Antonio Mauro de Souza  

Presidente da Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista – SP

O IDELB outorga o Diploma de Responsabilidade Social e Fiscal para a Câmara 

Municipal, tendo em vista o seu cumprimento responsável da Lei de 

Responsabilidade Fiscal nº 101, de 04/05/2000.

As Prefeituras Municipais e Câmaras Municipais de todo o país, que estiverem interessadas em contratar o qualificado 

trabalho da palestra , favor entrar em contato através dos seguintes 

endereços eletrônicos:  ou   ou no seguinte endereço comercial: 

“A Prática do Processo Legislativo Federal Brasileiro”

presidente@idelb.org.br idelb@idelb.org.br Rua Dona 

Antonia de Queirós, 504 – Conjunto 45 – Consolação – CEP. 01307-013 – São Paulo – SP.
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A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

CONCEDE AO DR. JOSUÉ DOS SANTOS FERREIRA 

O TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE BRASÍLIA

A ACADEMIA BRASILEIRA DE HONRARIAS AO MÉRITO

CONCEDE AO DR. JOSUÉ DOS SANTOS FERREIRA A

CONDECORAÇÃO DE COMENDADOR DA SOBERANA

ORDEM DO MÉRITO DO EMPREENDEDOR PRESIDENTE

JUSCELINO KUBITSCHECK, EM BRASÍLIA

m sessão solene realizada no plenário da 

Câmara Legislativa do Distrito Federal em (09/05), o 

Deputado Agaciel Maia entregou o título de 

cidadão honorário ao jornalista, escritor e ex-

deputado Josué dos Santos Ferreira.

Jornalista e escritor Dr. Josué dos Santos Ferreira é Fundador 

e Presidente Nacional do Instituto de Estudos Legislativos 

Brasileiro – IDELB, e autor do livro “Os Meandros do 

Congresso Nacional” – Como interagir e participar das 

atividades legislativas brasileiras, um projeto cultural e 

acadêmico de caráter histórico, que disponibiliza para a 

sociedade brasileira todas as informações sobre a cultura 

legislativa e ressalta a relevante importância do Congresso 

Nacional para o processo decisório na democracia, 

contribuindo para a formação de uma cultura de cidadania 

participativa junto ao parlamento nacional.

Nascido no Rio Grande do Norte, o ex-parlamentar também é 

autor da proposta que cria a disciplina “Direito Parlamentar” a 

ser implantada em todas as faculdades de Direito do país. A 

disciplina já faz parte dos cursos de extensão e de pós-

graduação em Direito da Escola Superior de Direito 

Constitucional. Sua obra tem importância tão relevante, que a 

Casa da Moeda do Brasil fez o lançamento da “Moeda 

Comemorativa” e a Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos, do “Carimbo Comemorativo”.

O Deputado Agaciel Maia ao proferir o seu brilhante discurso 

de entrega do título de Cidadão Honorário de Brasília ao ex-

deputado federal Dr. Josué dos Santos Ferreira, lembrou das 

qualidades do ex-parlamentar homenageado, a dedicação, o 

empenho, o trabalho, a atuação, a competência técnica, a 

ética profissional e o compromisso inarredável que tem com o 

país, ressaltou ainda que se sentia honrado ao entregar a 

condecoração a um brasileiro com uma vasta biografia, Dr. 

Josué Ferreira é um exemplo a ser seguido por todos nós. É 

por isso que hoje estamos aqui para entregar-lhe o Título de 

Cidadão Honorário de Brasília, sendo o homenageado o 123º 

da República e 52º de Brasília, parabéns, Dr. Josué, sinta-se 

verdadeiramente um Cidadão Brasiliense.

O Deputado Olair Francisco prestigiou o evento e em seu 

discurso citou que o nome do ex-parlamentar Dr. Josué dos 

Santos Ferreira “foi aprovado por unanimidade, por 

entendermos que o senhor merece esse título”.

O grande homenageado da noite agradeceu, emocionado, 

relembrando a atuação do Deputado Agaciel Maia no Senado 

Federal. “O Brasil precisa muito mais do senhor agora, como 

deputado distrital. Fico muito feliz em receber esse título das 

mãos de Vossa Excelência. É uma magnífica homenagem e 

me sinto extremamente honrado, coloco-me a inteira 

disposição como cidadão desta magnífica cidade que é a 

Capital Federal do nosso amado Brasil”.

a sessão solene de outorgas e condecorações da “Cruz do Mérito 

Empreendedor Juscelino Kubitschek” realizada na sala Martins Pena do 

Teatro Nacional de Brasília – DF em (28/06), o soberano Grão Mestre das 

Ordens Honoríficas, Comendador Regino Barros entregou a mais alta 

condecoração da Soberana Ordem do Mérito do Empreendedor Juscelino 

Kubitscheck, a “Cruz do Mérito Empreendedor Juscelino Kubitschek” no grau 

Cavalheiresco de Comendador ao jornalista, escritor e ex-deputado Josué dos Santos Ferreira.

A ABRAHM – Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito, declarou que tem a honra e o orgulho de 

receber o ex-parlamentar Dr. Josué dos Santos Ferreira como Membro deste Sodalício, que é formado 

pelas personalidades notoriamente reconhecidas por suas qualidades, mérito de honra, dignidade, 

caráter, civismo e espírito empreendedor, comprometidas com o desenvolvimento sustentável e a justa 

distribuição das riquezas brasileiras.

Na ocasião também foram condecorados várias autoridades governamentais, dentre elas, se 

destacaram o Senador da República Adelmir Santana, do Distrito Federal e a Senadora da República 

Serys Slhessarenko, do Mato Grosso.  

O homenageado da noite agradeceu, emocionado, relembrando a brilhante atuação da Academia 

Brasileira de Honrarias ao Mérito – ABRAHM, em prol do fortalecimento da cultura com o resgate da 

história. Um Tributo à Juscelino Kubitscheck com a implantação do projeto Catetinhos pelo Brasil afora. 

“Comendador Regino Barros o Brasil conta muito com a continuidade de seus préstimos patrióticos 

para empreender a realização de mais um importante trabalho de resgate de nossa história. Fico muito 

feliz em receber essa importantíssima condecoração. É uma magnífica homenagem e me sinto 

extremamente honrado, coloco-me a inteira disposição na qualidade de Comendador desta magnífica 

entidade que é a Soberana Ordem do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitscheck”.

E

N
O Deputado Agaciel Maia ao proferir o seu brilhante discurso faz a entrega do título de Cidadão Honorário de Brasília ao ex-
deputado federal Dr. Josué dos Santos Ferreira

Dr. JOSUÉ DOS SANTOS FERREIRA Fundador e Presidente 
Nacional do  Instituto de Estudos Legislativos Brasileiro – IDELB 

Autoridades com o público no Teatro Nacional de Brasília

Soberana Ordem do Mérito do Empreendedor "Juscelino Kubitschek”
Cruz do Mérito do Empreendedor "Juscelino Kubitschek”

Título de Cidadão Honorário de Brasília
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A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

CONCEDE AO DR. JOSUÉ DOS SANTOS FERREIRA 

O TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE BRASÍLIA

A ACADEMIA BRASILEIRA DE HONRARIAS AO MÉRITO

CONCEDE AO DR. JOSUÉ DOS SANTOS FERREIRA A

CONDECORAÇÃO DE COMENDADOR DA SOBERANA

ORDEM DO MÉRITO DO EMPREENDEDOR PRESIDENTE

JUSCELINO KUBITSCHECK, EM BRASÍLIA

m sessão solene realizada no plenário da 

Câmara Legislativa do Distrito Federal em (09/05), o 

Deputado Agaciel Maia entregou o título de 

cidadão honorário ao jornalista, escritor e ex-

deputado Josué dos Santos Ferreira.

Jornalista e escritor Dr. Josué dos Santos Ferreira é Fundador 

e Presidente Nacional do Instituto de Estudos Legislativos 

Brasileiro – IDELB, e autor do livro “Os Meandros do 

Congresso Nacional” – Como interagir e participar das 

atividades legislativas brasileiras, um projeto cultural e 

acadêmico de caráter histórico, que disponibiliza para a 

sociedade brasileira todas as informações sobre a cultura 

legislativa e ressalta a relevante importância do Congresso 

Nacional para o processo decisório na democracia, 

contribuindo para a formação de uma cultura de cidadania 

participativa junto ao parlamento nacional.

Nascido no Rio Grande do Norte, o ex-parlamentar também é 

autor da proposta que cria a disciplina “Direito Parlamentar” a 

ser implantada em todas as faculdades de Direito do país. A 

disciplina já faz parte dos cursos de extensão e de pós-

graduação em Direito da Escola Superior de Direito 

Constitucional. Sua obra tem importância tão relevante, que a 

Casa da Moeda do Brasil fez o lançamento da “Moeda 

Comemorativa” e a Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos, do “Carimbo Comemorativo”.

O Deputado Agaciel Maia ao proferir o seu brilhante discurso 

de entrega do título de Cidadão Honorário de Brasília ao ex-

deputado federal Dr. Josué dos Santos Ferreira, lembrou das 

qualidades do ex-parlamentar homenageado, a dedicação, o 

empenho, o trabalho, a atuação, a competência técnica, a 

ética profissional e o compromisso inarredável que tem com o 

país, ressaltou ainda que se sentia honrado ao entregar a 

condecoração a um brasileiro com uma vasta biografia, Dr. 

Josué Ferreira é um exemplo a ser seguido por todos nós. É 

por isso que hoje estamos aqui para entregar-lhe o Título de 

Cidadão Honorário de Brasília, sendo o homenageado o 123º 

da República e 52º de Brasília, parabéns, Dr. Josué, sinta-se 

verdadeiramente um Cidadão Brasiliense.

O Deputado Olair Francisco prestigiou o evento e em seu 

discurso citou que o nome do ex-parlamentar Dr. Josué dos 

Santos Ferreira “foi aprovado por unanimidade, por 

entendermos que o senhor merece esse título”.

O grande homenageado da noite agradeceu, emocionado, 

relembrando a atuação do Deputado Agaciel Maia no Senado 

Federal. “O Brasil precisa muito mais do senhor agora, como 

deputado distrital. Fico muito feliz em receber esse título das 

mãos de Vossa Excelência. É uma magnífica homenagem e 

me sinto extremamente honrado, coloco-me a inteira 

disposição como cidadão desta magnífica cidade que é a 

Capital Federal do nosso amado Brasil”.

a sessão solene de outorgas e condecorações da “Cruz do Mérito 

Empreendedor Juscelino Kubitschek” realizada na sala Martins Pena do 

Teatro Nacional de Brasília – DF em (28/06), o soberano Grão Mestre das 

Ordens Honoríficas, Comendador Regino Barros entregou a mais alta 

condecoração da Soberana Ordem do Mérito do Empreendedor Juscelino 

Kubitscheck, a “Cruz do Mérito Empreendedor Juscelino Kubitschek” no grau 

Cavalheiresco de Comendador ao jornalista, escritor e ex-deputado Josué dos Santos Ferreira.

A ABRAHM – Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito, declarou que tem a honra e o orgulho de 

receber o ex-parlamentar Dr. Josué dos Santos Ferreira como Membro deste Sodalício, que é formado 

pelas personalidades notoriamente reconhecidas por suas qualidades, mérito de honra, dignidade, 

caráter, civismo e espírito empreendedor, comprometidas com o desenvolvimento sustentável e a justa 

distribuição das riquezas brasileiras.

Na ocasião também foram condecorados várias autoridades governamentais, dentre elas, se 

destacaram o Senador da República Adelmir Santana, do Distrito Federal e a Senadora da República 

Serys Slhessarenko, do Mato Grosso.  

O homenageado da noite agradeceu, emocionado, relembrando a brilhante atuação da Academia 

Brasileira de Honrarias ao Mérito – ABRAHM, em prol do fortalecimento da cultura com o resgate da 

história. Um Tributo à Juscelino Kubitscheck com a implantação do projeto Catetinhos pelo Brasil afora. 

“Comendador Regino Barros o Brasil conta muito com a continuidade de seus préstimos patrióticos 

para empreender a realização de mais um importante trabalho de resgate de nossa história. Fico muito 

feliz em receber essa importantíssima condecoração. É uma magnífica homenagem e me sinto 

extremamente honrado, coloco-me a inteira disposição na qualidade de Comendador desta magnífica 

entidade que é a Soberana Ordem do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitscheck”.

E

N
O Deputado Agaciel Maia ao proferir o seu brilhante discurso faz a entrega do título de Cidadão Honorário de Brasília ao ex-
deputado federal Dr. Josué dos Santos Ferreira

Dr. JOSUÉ DOS SANTOS FERREIRA Fundador e Presidente 
Nacional do  Instituto de Estudos Legislativos Brasileiro – IDELB 

Autoridades com o público no Teatro Nacional de Brasília

Soberana Ordem do Mérito do Empreendedor "Juscelino Kubitschek”
Cruz do Mérito do Empreendedor "Juscelino Kubitschek”
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