O Legislativo perto do povo
A Câmara Municipal manteve a polí!ca de aproximação com a comunidade em 2015. A Casa con!nuou a ouvir à
comunidade, conheceu projetos e vistoriou obras. Além disso, recebeu grupos para conhecer o Legisla!vo e até
realizou uma Sessão Solene na Igreja São Pelegrino. Conﬁra:

Câmara Vai aos Bairros
O projeto Câmara Vai aos Bairros levou os parlamentares a ouvirem
moradores das áreas rural e urbana. Em 2015, foram realizados dois
encontros. No dia 15 de junho, os vereadores par!ciparam da reunião no
salão paroquial de São Pedro da 3ª Légua, onde foram reunidas cerca de 150
pessoas. A segunda edição de 2015 ocorreu na Faculdade da Serra Gaúcha
(FSG) e contou com a presença de cerca de 60 pessoas.
O programa, executado por meio de parcerias com as associações de
moradores, clubes de mães, igrejas, ins!tuições de ensino e quaisquer outras
en!dades interessadas, busca registrar as demandas da população e
encaminhá-las aos órgãos competentes.

Outras Atividades
Outros programas foram man!dos em 2015. O Visitas
Legisla!vas teve duas edições, em que os vereadores
conferiram as obras do Sistema Integrado de Mobilidade (SIM)
e o Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami. O Câmara
Convida trouxe ao Legisla!vo integrantes do Clube de Mães de
Caxias do Sul e uma visita liderada pela subsecção de Caxias do
Sul da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O Câmara Encanta
teve uma edição, no dia 15 de dezembro, quando o Grupo de
Câmara do Coro Municipal se apresentou no plenário.

Envolvimento social

O Legisla!vo também se envolveu em ações sociais em 2015. A Casa integrou campanhas de doação de sangue no
Hemocentro, e par!cipou de dois passeios ciclís!cos, um organizado pela Associação RimViver, e outro pela Associação
Biker’s Rota do Sol. Também abriu espaço nas sessões para várias en!dades. Um dos destaques foi a par!cipação dos
surdos numa tribuna livre.
Rua Alfredo Chaves, 1323
Bairro Exposição • Caxias do Sul - RS
CEP 95020-460 • Fone/Fax 3218-1600
www.camaracaxias.rs.gov.br
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Gestão e transparência
Transparência, trabalho e gestão responsável moveram o Legisla!vo
caxiense neste ano de 2015. Foi um período de novos aprendizados,
muitas propostas e debates parlamentares, inves!mentos e cuidado
com os recursos públicos. Num momento em que a situação
econômica não se mostrou muito favorável ao país, gastos foram
con!dos sem que as funções e responsabilidades do Parlamento e o
atendimento à comunidade fossem comprome!dos. Além disso, a
Câmara Municipal recebeu do Tribunal de Contas do Estado dis!nção
por tornar acessíveis à comunidade, via site oﬁcial, dados conforme
estabelecem as leis da Transparência e do Acesso à Informação.
A Escola do Legisla!vo conﬁgurou um dos grandes passos da Câmara
de Vereadores, neste ano de 2015, em termos de es#mulo e formação
da sociedade para a par!cipação na vida do Parlamento. Após os
vereadores aprovarem a criação da Escola, nasceram debates,
palestras e outras ações voltadas ao aprimoramento, tanto dos
servidores da Casa quanto da comunidade, com ênfase ao público
estudan!l. Nessas a!vidades, par!ciparam cerca de 300 pessoas, a
maioria estudantes.
Na área legisla!va, a Casa do Povo se empenhou e os vereadores, com
a assessoria dos funcionários da Casa, apresentaram e votaram
diversas propostas em bene$ cio da população. As comissões
parlamentares permanentes e temporárias também !veram
destaque, com a par!cipação a!va dos legisladores em temas que
dialogam com as demandas comunitárias.
Com o propósito de acolher bem os moradores de Caxias do Sul e
visitantes de outros municípios, zelando pelo patrimônio público,
foram executadas melhorias na infraestrutura do prédio da Câmara,
que estava apresentando deteriorações. Esses inves!mentos
envolvem a troca do telhado e das lâmpadas comuns por lâmpadas
LED, para reduzir o consumo, e a instalação de uma estrutura para
armazenar os dados da TV Câmara. Também foi realizado um
diagnós!co de gestão para melhorar a administração da Casa.
Ao fechar este ano de trabalho, é essencial dizer à população que tudo
só foi feito porque houve a par!cipação comunitária e o esforço dos
vereadores, dos servidores efe!vos e comissionados, dos estagiários e
também dos trabalhadores terceirizados, que nos acompanharam
diariamente. Em tom de reconhecimento, a Câmara de Vereadores
agradece pela colaboração de todos e deseja que 2016 traga à
comunidade caxiense boas perspec!vas, união e muitas realizações.

Feliz Natal e Ótimo Ano Novo!
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Adiló Angelo Didomenico - PTB*
Arlindo Bandeira - PP
Clair de Lima Girardi (Kiko) - PSD
Daniel Antônio Guerra - PRB
Denise da Silva Pessôa - PT
Edi Carlos Pereira de Souza - PSB
Edio Elói Frizzo - PSB*
Edson Paulo Theodoro da Rosa - PMDB
Felipe João Gremelmaier - PMDB*
Flavio Guido Cassina - PTB
Guilherme Guila Sebben - PP
Gustavo Luis Toigo - PDT
Jaison Barbosa dos Santos - PDT
João Carlos Virgili Costa - PDT
Mauro Pereira - PMDB**
Neri Andrade Pereira Júnior (Neri, O Carteiro) - SD
Pedro Jus!no Incer! - PDT
Rafael Malcorra Bueno - PCdoB
Renato José Ferreira de Oliveira - PCdoB*
Renato de Oliveira Nunes - PRB
Rodrigo Moreira Beltrão - PT
Zoraido da Silva - PTB
Washington Stecanela Cerqueira - PDT

Suplentes em exercício
• Adelino Teles - PMDB • Daiane Mello - PMDB
• Flavio Soares Dias - PTB • Raimundo Bampi - PSB
• Henrique Silva - PCdoB
Suplentes que assumiram em algum momento em 2015

• Marcos Felipi - PMDB
• Velocino Uez - PDT
* Parlamentar se licenciou para assumir outro cargo
* Parlamentar se licenciou para assumir vaga na
Câmara Federal

Expediente
Direção-geral: Grégora Fortuna dos Passos
Coordenação e edição: Luiz Carlos Erbes
Textos: Luiz Carlos Erbes, Fábio Rausch e Vania
Marta Espeiorin
Fotos: Luiz Carlos Erbes, Renata Chies e Rodrigo
Terribile Rossi
Fotos da Capa: Alunos da EMEF Laurindo
Formolo; e Sessão Solene de entrega do %tulo de
Cidadão Caxiense ao padre Rudinei Zorzo
Revisão: Cris!ane da Fonseca e Vania Espeiorin

As comissões
em atividade
Além das sessões plenárias, do protocolo e votação
de projetos e do atendimento à comunidade, os
vereadores caxienses também exercem a função
legisla!va em três dis!ntos grupos. São eles:
comissões permanentes, comissões temporárias e
frentes parlamentares.
No ano de 2015, es!veram em funcionamento na
Câmara Municipal de Caxias do Sul nove comissões
permanentes, 14 temporárias e cinco frentes
parlamentares. Os grupos promovem reuniões
ordinárias, extraordinárias e audiências públicas a
par!r de demandas da população ou de temá!cas
que precisam ser deba!das no Parlamento.
Permanentes - No caso das comissões permanentes,
cada grupo é formado por cinco parlamentares,
sendo um deles o vereador-presidente. As comissões
são órgãos técnicos e polí!cos des!nados a proceder
estudos, emi!r pareceres especializados, realizar
inves!gações e representar o poder Legisla!vo. Elas
podem criar projetos e ouvir a opinião de en!dades
relacionadas aos assuntos abordados.
Temporárias - As comissões temporárias têm a
ﬁnalidade de tratar de uma temá!ca especíﬁca, com
prazo para terminar, e obedecem a três categorias:
Especial, Inquérito e de Representação.
Frentes - Às frentes parlamentares, compete sugerir
polí!cas públicas aos órgãos competentes e aﬁns
referentes ao tema, e aos poderes Legisla!vo e
Execu!vo; realizar audiências públicas e seminários
com en!dades civis organizadas e com dirigentes de
órgãos públicos; e apresentar proposições rela!vas
aos assuntos tratados pelo grupo de parlamentares
que a compõe.

COMISSÕES PERMANENTES:
1) Comissão de Saúde e Meio Ambiente (CSMA)
2) Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, Cultura, Desporto,
Lazer e Turismo (CECTICDLT)
3) Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Segurança (CDHCS)
4) Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle
Orçamentário (CDEFCO)
5) Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação (CDUTH)
6) Comissão de Cons!tuição, Jus!ça e Legislação (CCJL)
7) Comissão de Agricultura, Agroindústria, Pecuária e Coopera!vismo (CAAPC)
8) Comissão de Legislação Par!cipa!va e Comunitária (CLPC)
9) Comissão de É!ca Parlamentar (CEP)
COMISSÕES TEMPORÁRIAS:
1. Comissão Temporária Especial Pró-Conclusão do IFRS - Ins!tuto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul
2. Comissão Temporária Especial de Acompanhamento dos Contratos de
Concessão das Estradas Pedagiadas do Rio Grande do Sul – Polo de Caxias do
Sul
3. Comissão Temporária Especial para Acompanhamento do Processo de
Tombamento da An!ga Maesa/Fábrica 2
4. Comissão Temporária Especial de Acompanhamento da Construção da
Unidade de Alta Complexidade em Oncologia com Radioterapia do Hospital
Geral de Caxias do Sul e das Obras de Ampliação do Hospital Geral
5. Comissão Temporária Especial do Idoso
6. Comissão Temporária Especial Pró-Universidade Pública Federal em Caxias do
Sul
7. Comissão Temporária Especial Pró-Mercado Público em Caxias do Sul
8. Comissão Temporária Especial Pró-Anexação de Cazuza Ferreira e Juá à
Cidade de Caxias do Sul
9. Comissão Temporária Especial de Regularização Fundiária em Caxias do Sul
10. Comissão Temporária Especial de Proteção e Defesa dos Animais em Caxias
do Sul
11. Comissão Temporária Especial em Defesa dos Consumidores em Telefonia
de Caxias do Sul
12. Comissão Temporária Especial para Tratar da Poluição Ambiental Sonora em
Caxias do Sul
13. Comissão Temporária Especial da Paciﬁcação Restaura!va
14. Comissão Temporária Especial em Defesa da Não Violência em Caxias do Sul
FRENTES PARLAMENTARES:
1. Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas
2. Frente Parlamentar em Defesa das Polí!cas Públicas de Juventude
3. Frente Parlamentar pelo Fim da Violência Contra as Mulheres
4. Frente Parlamentar Contra o PL 4330/2004, que dispõe sobre o contrato de
prestação de serviço a terceiros e as relações de trabalho dele decorrentes
5. Frente Parlamentar para Discu!r a Implantação de um Autódromo no
Município

Reconhecimento social
Diversos cidadãos, empresas e en!dades
receberam homenagem do Legisla!vo caxiense
em 2015 por sua contribuição e atuação social ou
proﬁssional na comunidade.
Entre as sessões solenes promovidas na Casa do
Povo e que reconheceram o trabalho de
personalidades e ins!tuições, destacam-se a
entrega do Troféu Mulher Cidadã, em 12 de maio;
da Medalha Agricultor Destaque, em 23 de julho;
da Medalha Zumbi dos Palmares, em 19 de
novembro.
Houve ainda a entrega da Honraria Aldo Locatelli
100 anos, em 18 de setembro, em solenidade
externa realizada na Igreja São Pelegrino.
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Trabalhos
Legislativos

Câmara ganha prêmio de boas práticas na Internet

Proposições Legisla!vas por Vereador e Bancada - 2015
Vereador

Adelino Teles*
Adiló Didomenico (licenciado)
Arlindo Bandeira

Área Legisla!va - Sessões, Audiências e
Reuniões

Projetos

Indicações

12
3

7
203

Moção Requer. Subs!t.
1
5
4
-

Votos
27
23

5

5

--

12

30

3

9

6

52

11

76

1

9

5

75

Clair de Lima Girardi (Kiko)
Daiane Mello*

3

32

5

Daniel Guerra
Denise Pessôa

5

37

Sessões Ordinárias

135

Sessões Extraordinárias

09

Edi Carlos Pereira de Souza

8

9

1

2

-

2

Sessões Representa!vas

05

Edson da Rosa

3

-

-

2

1

62

Sessões Solenes

35

Edio Elói Frizzo (licenciado)

-

-

-

-

-

-

Homenagens

21

Felipe Gremelmaier (licenciado)

-

-

-

1

-

5

Tribuna Livre Agendada

14

Flávio Cassina (na Presidência)

-

-

-

-

-

0

Audiências Públicas

33

Flavio Dias*

5

4

-

4

1

1

Reuniões de Comissões

341

Guilherme Guila Sebben

5

40

3

8

-

74

Reunião de Frentes
Parlamentares

37

Gustavo Toigo

13

5

1

4

2

28

Henrique Silva*

2

141

2

7

-

4

Jaison Barbosa

23

106

19

10

3

137

João Carlos Virgili Costa
Marcos Antonio Felippi**

1
-

1
1

2
-

4

1

19

2

-

7
-

-

-

20

626

-

6

1

Área Legisla!va - Projetos Apresentados
Projetos de Lei

211

Projetos de Lei Complementar

41

Mauro Pereira (licenciado)

Projetos de Decreto

12

Neri, O Carteiro

Projetos de Resolução

04

Pedro Incer!

3

5

1

4

-

75

Requerimentos com discussão

88

Rafael Bueno

13

301

2

13

1

136

Moções

55

25

Área Legisla!va - Projetos Deliberados
Projetos de Lei

175

Projetos de Lei Complementar

30

Projetos de Decreto

13

Projetos de Resolução

02

7
82

Raimundo Bampi*

11

35

-

3

3

Renato Nunes

9

20

3

35

2

-

Renato Oliveira (licenciado)

-

-

-

-

-

-

Rodrigo Beltrão
Velocino Uez**
Washington Stecanela

8
4

49
12
50

1
-

9
1
11

4
-

30
12
82

7
1
-

16
-

3
-

-

57
3

-

-

3

10

8

13

1

1

Requerimentos

84

Zoraido da Silva
Bancada PDT
Bancada PMDB

Moções

50

Bancada PT

Total

354

O Parlamento de Caxias do Sul integrou a lista de
60 Legisla!vos gaúchos que conquistaram o
Prêmio Boas Prá!cas de Transparência na
Internet, concedido pelo Tribunal de Contas do
Estado (TCE-RS). A entrega do selo ocorreu no dia
20 de outubro, em solenidade realizada em Porto
Alegre.
O prêmio reconhece as prá!cas de transparência
adotadas pelo Legisla!vo caxiense em seu site
(www.camaracaxias.rs.gov.br). Neste ano, a
pesquisa abordou 88 itens de controle,
constantes em 22 critérios, por meio dos quais é
veriﬁcado o atendimento, pelos entes públicos,
dos preceitos da Lei de Acesso à Informação e da
Lei de Responsabilidade Fiscal. A nota da Câmara
foi de 77,15.

5

-

1

A análise ocorreu antes de reformulação do site do Legisla!vo. A nova página, adaptada para que Pessoas com Deﬁciência
(PCDs) possam acompanhar as a!vidades da Casa, ganhou um novo visual, que dá maior destaque às imagens e às no%cias, e
uma nova organização dos links, visando facilitar a navegação. Acesse www.camaracaxias.rs.gov.br e conﬁra as novidades.

Transparência

Revisão das Leis

O site do Legisla!vo traz um volume grande de informações. Por
meio da página, o cidadão pode acompanhar a tramitação dos
projetos, a a!vidade dos parlamentares e os gastos da Casa
(salários, valores das licitações, gastos com fornecedores e
publicidade).

Um Grupo de Trabalho (GT), criado no início do
ano, concluiu o trabalho de Revisão das Leis
Municipais. Com isso, a Câmara conta com toda a
legislação disponibilizada no Humarabi, sistema
que também passou por reformulação em 2015.

*Suplente em exercício **Suplente que esteve em exercício neste ano

Investimentos para preservar o patrimônio

Proposições Legisla!vas das Comissões, Mesa Diretora e Diversos Vereadores
Autoria

Projetos

Indicações

Moção

Requer.

Subs!t.

Votos

12

-

-

11

-

-

Mesa Diretora

6

de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação

7

2

7

1

9

1

-

-

-

-

1

-

-

435

-

-

4

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

4

-

1

14

-

2

-

-

-

2

-

38
-

Turismo

Poder Execu!vo

54

-

-

-

-

13

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

Dados disponibilizados pela Secretaria Legisla!va com movimentação até 15 de dezembro de 2015 e sujeitos a ajustes até o término do ano.

Exercício Financeiro

Exercício Financeiro Compara!vo

Diárias

Ano

Receita

Devolução

Vereadores

R$ 4.665,00

Receita Orçamentária 2015

R$ 30.630.472,19

2011

R$ 20.071.400

R$ 4.509.070

Servidores

R$ 15.492,74

Despesa

R$ 23.937.721,93*

2012

R$ 26.213.670

R$ 7.115.336

2013

R$ 31.167.310

R$ 10.167.310

2014
2015

R$ 29.517.126

R$ 7.857.167

R$ 30.630.472

R$ 6.692.750*

Total:
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Orçamento

R$ 20.157,74

Previsão do valor a ser
devolvido ao Execu!vo:

R$ 6.692.750,26*

* Valor aproximado. Esta execução orçamentária até 16.12.2015. Esses números poderão sofrer ajustes.

O ano de 2015 foi de inves!mentos, para preservar o
patrimônio, e de avanços em gestão. As melhorias
ocorreram em vários setores. No que se refere ao
prédio, foram instaladas grades de proteção nos
corredores que abrigam os parreirais, para ampliar a
segurança.
Além disso, a Mesa Diretora decidiu realizar a troca
do telhado. A obra foi licitada em novembro, no valor
de R$ 361.237,70. A troca se jus!ﬁca por conta das
goteiras presentes no terceiro andar.
A Mesa ainda licitou a colocação de corrimões e
guarda-corpos, para adaptar a Casa ao

que determina o Corpo de Bombeiros. Também está
sendo realizada, após estudo técnico, a subs!tuição das
lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, com o intuito
de reduzir o consumo de energia elétrica do Legisla!vo.
Outras medidas adotadas pela Mesa Diretora:
• Aquisição de impressoras novas e de uma estrutura
de armazenamento de dados para manter todo o
conteúdo produzido pela TV Câmara, que neste ano
começou a ser digital:
• Contratação de empresa para prestar manutenção aos
sistemas de informá!ca e so(wares da Casa; e
• Compra de so(wares para os setores de Recursos
Humanos (RH), Financeiro, Patrimônio e Almoxarifado.

Gestão
Para melhorar sua eﬁciência, o Legisla!vo contratou empresa para a realização de um diagnós!co de gestão, visando ter
uma análise externa dos processos adotados pela Casa. A par!r desse relatório, a Câmara deu início a uma série de
ações, buscando aprimorar os processos internos. Assim, os setores realizaram descri!vos sobre as suas a!vidades.
Algumas das sugestões, em termos de infraestrutura e con!das no diagnós!co, já estavam em andamento e devem ser
aperfeiçoadas.
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Escola do Legislativo
ganha forma

Vereador por um Dia com duas edições

Com o intuito de aprofundar a aproximação do Legisla!vo com a
comunidade, congregar programas pedagógicos e qualiﬁcar os
servidores, a Câmara Municipal ins!tuiu em 2015 a Escola do
Legisla!vo. Desde a inauguração, em agosto, vêm sendo realizadas
a!vidades direcionadas aos públicos externo e interno.
A ideia de reestruturar a Escola surgiu em janeiro, com a assinatura
de um Protocolo de Cooperação Técnica com a Assembleia
Legisla!va. A par!r do convênio, a Mesa Diretora protocolou
Projeto de Resolução adequando a estrutura original da Escola.
A proposta foi aprovada por unanimidade e deu início a uma
série de inicia!vas que levaram à instalação. Para a direção do
projeto, foi designado o vereador Edson da Rosa/PMDB.
A abertura oﬁcial ocorreu no dia 10 de agosto. Após a
cerimônia oﬁcial, foi realizada uma Mesa Redonda, com as
presenças do ex-senador Pedro Simon, do presidente da
Companhia Rio-grandense de Artes Gráﬁcas (Corag), Vinícius
Ribeiro, do presidente da Associação Brasileira das Escolas do
Legisla!vo e de Contas, Florian Madruga, e da coordenadora
da Biblioteca da Escola do Legisla!vo da Assembleia gaúcha,
Sônia Brambilla. À tarde, foi realizada palestra com Guilherme
Wagner Ribeiro, consultor da Assembleia Legisla!va de Minas
Gerais.

Criado em 1999, o Programa Vereador por um Dia inovou neste ano,
com a programação de duas plenárias simulada, em razão do
grande interesse das escolas. Com isso, 36 estudantes dos ensinos
fundamental e médio par!ciparam das edições – a primeira, no 19
de outubro, com 22 estudantes; e a segunda, em 11 de novembro,
com 16. O Vereador por um Dia contou com uma Pessoa com
Deﬁciência (PCD). Com diﬁculdades motoras e cadeirante, João
Citon, da Escola Caldas
Nos meses seguintes, ocorreram várias a!vidades, algumas
voltadas para o público externo e outras direcionadas para
servidores e estagiários. A palestra "O perigo no uso das redes
sociais e da internet" e um painel na Semana Municipal da
Consciência Negra foram promovidos no âmbito do
Parlamento, com as presenças de especialistas no assunto no
Rio Grande do Sul. Direcionados ao público interno, ocorreram
cursos de Fotograﬁa, Direito Eleitoral e de Redação Oﬁcial.
Além disso, foram publicados dois manuais: um direcionado
aos estudantes que par!cipam do Vereador por um Dia, Jovem
Parlamentar e Media, e outro abordando os papéis do
Execu!vo, Legisla!vo e Judiciário. Um Manual de Redação
Oﬁcial da Câmara está sendo estruturado e já conta com dois
módulos prontos.

Media tem duas edições
Estudantes de duas escolas par!ciparam de edições do
Curso Media (Missão Educa!va para a Democracia).
Em maio, 21 alunos da Escola Estadual de Ensino Médio
Clauri Alves Flores, da Vila Ipê, assis!ram a uma palestra do
professor Marcos Paulo dos Reis Quadros, da Faculdade da
Serra Gaúcha (FSG). Os estudantes conheceram o
funcionamento do Parlamento e o processo legisla!vo.
Em novembro, os alunos da Escola Estadual Irmão José Otão
pres!giaram o curso. Além de acompanharem o trabalho da
Casa, assis!ram à palestra com Cris!na Lazzaro' o Fortes,
professora do curso de Direito da FSG.
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Júnior, emocionou o público ao defender um projeto de
lei, em apoio a quem tem deﬁciência.
Todos o aplaudiram de pé. A matéria foi aprovada por
unanimidade.
O programa é organizado pela Comissão de Educação,
Ciência, Tecnologia e Inovação, Cultura, Desporto, Lazer e
Turismo (CECTICDLT). Além das duas edições, a Comissão
estruturou, em parceria com a Escola do Legisla!vo,
material didá!co para os estudantes.

Jovem Parlamentar
O programa Jovem Parlamentar teve a segunda edição no dia 21
de setembro, no Plenário do Legisla!vo caxiense. Por quase duas
horas, os seis inscritos na plenária simulada des!nada a
estudantes de Ensino Superior debateram questões envolvendo
a comunidade. Entre os temas abordados, estavam projetos de
proteção ambiental, como o es%mulo para geração de energia
limpa, como a solar; e criação do Prêmio Jovem Destaque e da
Semana Municipal do Escoteiro.
Lançado em 2014, o Jovem Parlamentar possibilita aos
acadêmicos de Ins!tuições de Ensino Superior (IES) a vivência do
processo democrá!co e legisla!vo por meio da par!cipação em
uma Jornada Parlamentar (momento em que ocorre o exercício
do mandato em plenário).

Visitas de Escolas
O Legisla!vo caxiense recebeu mais de 650 estudantes em 2015, em visitas guiadas
oferecidas às escolas do município. Foram 18 visitas de grupos escolares. Nesse
passeio, os estudantes conhecem as instalações da Câmara Municipal, como o
Plenário, a Casa de Leitura, o Centro de Memória e os gabinetes dos vereadores, e
ouvem explicações sobre a a!vidade parlamentar.
As visitas guiadas, abertas a escolas municipais, estaduais e par!culares e ao público
em geral, buscam aproximar o Legisla!vo da comunidade e mostrar a relevância do
papel dos parlamentares em uma democracia. Para agendar, basta entrar em
contato com o setor de Relações Públicas, pelo telefone (54) 3218-1695 ou pelo email rp@camaracaxias.rs.gov.br.
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