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Vereadores
Ver. Marisol Santos (PSDB)
Ver. Olmir Cadore (PSDB)
Ver. Tatiane Frizzo (PSDB)
Ver. Velocino Uez (PTB)
Ver. Adriano Bressan (PTB)
Ver. Clóvis Xuxa (PTB)
Ver. Gilfredo de Camillis (PSB)
Ver. Wagner Petrini (PSB)
Ver. Zé Dambrós (PSB)
Ver. Denise Pessôa (PT)
Ver. Estela Balardin (PT)
Ver. Lucas Caregnato (PT)

Ver. Felipe Gremelmaier (MDB)
Ver. Gladis Frizzo (MDB)
Ver. Maurício Marcon (Podemos)
Ver. Maurício Scalco (NOVO)
Ver. Rafael Bueno (PDT)
Ver. Ricardo Daneluz (PDT)
Ver. Elisandro Fiuza
(Republicanos)
Ver. Renato Oliveira (PCdoB)
Ver. Sandro Fantinel (Patriota)
Ver. Juliano Valim (PSD)
Ver. Alexandre Bortoluz (PP)
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A Câmara de Vereadores é
a representação do Poder
Legislativo Municipal

Caxias do Sul é
um município
localizado na
região Nordeste
do Rio Grande do
Sul.

ão
Atenç
Caxias do Sul é a 2ª cidade
gaúcha mais populosa,
com 517 mil habitantes.

Um pouco de história
A história de Caxias do Sul começa quando a região era
percorrida por tropeiros, ocupada por índios e
chamada Campo dos Bugres. Esse cenário começou a
mudar em 1875, quando chegaram os primeiros
imigrantes italianos em busca de um lugar melhor para
viver.
Dois anos após o início da ocupação, o território
recebeu a denominação de Colônia de Caxias. Ao longo
desse tempo, novas levas de imigrantes chegaram. Em
20 de junho de 1890 foi criado o Município,
desmembrado de São Sebastião do Caí. O nome, Caxias
do Sul, foi uma homenagem ao Duque de Caxias.
Logo na primeira década do século XX, um marco para
o desenvolvimento: no dia 1º de junho de 1910 chegava
o primeiro trem, ligando a região à capital do Rio
Grande do Sul. Nesse mesmo dia, Caxias foi elevada à
categoria de cidade. A denominação atual – Caxias do
Sul – veio por meio de decreto, no ano de 1944.

Fonte: site da prefeitura de Caxias do Sul

O Rio Grande do Sul é um dos 26 estados ou entes
federativos do Brasil, nosso país. O 27º é o Distrito
Federal, sede do Governo Federal. Nosso estado tem
11 milhões de habitantes e faz parte da região Sul,
com os estados de Santa Catarina e Paraná.

No Brasil existem Três Poderes
independentes e harmônicos

EXECUTIVO
LEGISLATIVO
JUDICIÁRIO

Eles são independentes, mas dialogam entre si. Cada
um é autônomo e deve exercer suas funções. Trata-se
de um sistema em que os poderes são como pratos de
uma balança: cada um visa proporcionar equilíbrio na
atuação do outro.

Poder Executivo

Cria as
Políticas
Públicas

Executa as
leis

Gerencia as
verbas
públicas

Poder Judiciário

Intercede
nos conflitos
da sociedade

Mantém a
harmonia entre
os Poderes

Fiscaliza a
constitucionalidade
das leis

Poder Legislativo

Elabora, aprova ou
rejeita projetos de lei

Fiscaliza o
Executivo

Julga o Prefeito,
o vice-prefeito e os
vereadores, se
necessário.

Representa
o Povo
O Poder Legislativo dá voz à
população. Os temas mais
próximos da sociedade são
debatidos em Plenário pelos
representantes eleitos pelo
povo.

Governo Federal
Executivo

Legislativo

Judiciário

Presidente
da República

Senadores e
Deputados
Federais

Juízes Federais
(STJ e STF)

Governo Estadual
Executivo

Legislativo

Judiciário

Governador

Deputados
Estaduais

Juízes Estaduais
(Tribunal)

Governo Municipal
Executivo

Legislativo

Judiciário

Prefeito

Vereadores

Juízes das
Comarcas
(Fórum)

Os vereadores são
os representantes
do povo
Representantes são pessoas eleitas pelo cidadão
para ouvir suas demandas e trabalhar
para que sejam colocadas em prática.
Representação é a base da democracia.

O vereador é o representante do
Poder Legislativo Municipal.

O que faz o vereador?

Legisla

Um vereador LEGISLA quando apresenta uma IDEIA na
forma de projeto de lei. Essa ideia é discutida com os
demais vereadores. E nessa “troca de ideias”, podem
surgir ou não emendas ao projeto, na intenção de
aperfeiçoá-lo. É assim que funciona a elaboração das
leis.

No município, as leis mais importantes são:
* Lei Orgânica - normas que regulam a vida política da
cidade
* Plano Diretor - orienta as mudanças que precisam ser
feitas para atender às necessidades de infraestrutura
da cidade.
* Lei Orçamentária municipal – diz onde o dinheiro
arrecadado com impostos será gasto.
Fonte: evc.camara.leg.br/site/folder-o-papel-do-vereador.pdfl

Fiscaliza
Fiscaliza os atos do Executivo – para isso, é preciso ser
um poder independente. E deve se aliar à população
para fazer essa fiscalização.

Julga

Assessora

Julga o prefeito, o viceprefeito e os vereadores nos
casos de infrações políticoadministrativas previstas em
Lei. É o caso do pedido de
impeachment do prefeito,
por exemplo.
O vereador ASSESSORA
quando sugere ao prefeito
(Poder Executivo) medidas
de interesse público, por
meio de Indicações.
Instalar uma sinaleira em
determinado cruzamento é
um exemplo de Indicação.

Fonte: Regimento Interno da Câmara Municipal e EVC da Câmara dos Deputados.

Quem pode se candidatar
a vereador?
Qualquer pessoa brasileira ou naturalizada que:

* tenha pelo menos
18 anos
* possua domicílio
eleitoral na cidade há
pelo menos um ano
* não seja analfabeta
* esteja filiada a
partido político
Os vereadores têm gabinetes na Câmara Municipal.
Para serem transparentes com seus eleitores, eles
devem sempre ouvir as demandas da população.
Também devem abrir o gabinete para prestar contas,
divulgar as ações, os gastos de mandato e mostrar os
projetos de Lei de sua autoria e também aqueles que
eles apoiam.
Os eleitores podem acompanhar o mandato dos
vereadores pelas redes sociais, por meio da imprensa e
no próprio site da Câmara Municipal.

Organização Política da
Câmara municipal
Mesa Diretora
A Mesa Diretora é
eleita anualmente.

Bancadas

o
Atençã

Gabinetes

Presidente
1º vice-presidente
2º vice-presidente
1º secretário
2º secretário

Comissões e
Frentes
Parlamentares

Os assessores políticos e estagiários trabalham
nos gabinetes, auxiliando os vereadores nas
ações do mandato.
O mandato de um vereador dura 4 anos.
Cada município tem de 9 a 55 vereadores, de
acordo com o tamanho da população.
Caxias do Sul tem 23 vereadores.

Poder Legislativo
em Caxias do Sul

XVIII LEGISLATURA

A cada 4 anos,
com as eleições
municipais, inicia
uma nova
legislatura.

23 vereadores
13 Bancadas (partidos representados):
PT, PSB, PTB, PSDB, PDT, MDB, PCdoB, PP, NOVO,
PSD, PODEMOS, PATRIOTA e REPUBLICANOS.
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