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Edson da Rosa
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É HORA DE PRESTAR CONTAS E AGRADECER
Chegamos ao final de 2013. É hora
ordinárias (nas terças, quartas e
de prestarmos contas à comunidade
quintas-feiras, às 15h45min). As escolas
sobre as ações desenvolvidas. Por isso,
e os educadores têm sido parceiros do
apresentamos a você este relatório,
Legislativo, incentivando os alunos a se
listando números e atividades que
aproximarem dos poderes constituídos.
executamos com muita dedicação.
O Programa Vereador Por Um Dia 2013,
À frente da Câmara Municipal,
por exemplo, contou com 47 colégios
acompanhamos um ano legislativo
inscritos.
movimentado, com muitas atividades em
Também acolhemos com respeito
plenário, nas Comissões Parlamentares
e diálogo as manifestações em
e nos bairros e loteamentos. Os 23
plenário, principalmente as de junho,
vereadores dedicaram-se ao exercício de
que mobilizaram o país. Aqui, os
suas funções, com destaque a duas delas:
manifestantes tiveram voz e vez,
legislar (criar e aprovar leis) e fiscalizar a
diferentemente de Câmaras de outras
aplicação das verbas públicas e as ações
cidades, que registraram depredações.
do Executivo.
A atual XVI Legislatura e os
Em termos de processos legislativos,
funcionários se empenharam para atuar
de janeiro até agora, foram cerca de 8,3
com responsabilidade e zelo no uso
mil proposições
das verbas e espaços
apresentadas
públicos. Por conta
Agradecemos à
(projetos de lei
desse esforço voltado
comunidade e à equipe
do Legislativo
à construção de uma
e do Executivo,
da Câmara, que ajudaram cidade melhor, é
requerimentos,
oportuno agradecer.
a Mesa Diretora a
indicações, ofícios,
Agradecemos à
administrar de forma
vetos, etc.). Desse
comunidade e à equipe
total, 364 são
da Câmara, incluindo
receptiva e competente.
projetos novos. Até
os funcionários e
12 de dezembro,
os colaboradores
203 proposições foram aprovadas (entre
terceirizados, que ajudaram a Mesa
projetos deste ano e anteriores). Com
Diretora a administrar de forma receptiva
o intuito de reconhecer o trabalho e o
e competente. Claro que passamos por
voluntariado de pessoas e entidades,
dificuldades, mas foram vencidas. E as
a Casa realizou 61 sessões solenes e
soluções também chegaram a nossas
homenagens. Também promovemos
mãos graças à população, que colaborou
a Semana da Etnia Italiana, a Semana
na tomada de decisões.
do Legislativo, a Semana dos Direitos
Assim, encerramos o ano com o
Humanos e a Semana da Consciência
entendimento de termos executado
Negra, com o lançamento do vídeo
um trabalho sério e à altura do povo
historiográfico Questão de Pele.
caxiense. Um trabalho que nos orgulha,
Realizamos seis edições do projeto
pois cuidar do poder Legislativo do 2º
Câmara Vai aos Bairros (regiões Norte,
maior colégio eleitoral do Rio Grande
Oeste, Sul, Leste, Centro e Rural). Cerca
do Sul é uma grande responsabilidade
de 620 moradores participaram e 500
e um desafio que exigem transparência
demandas foram remetidas aos órgãos
e compromisso comunitário. Confiantes
competentes. Recebemos a visita de
nos resultados da gestão coletiva que
25 turmas (cerca de 750 estudantes),
desenvolvemos, queremos desejar um
que puderam conhecer o Parlamento.
feliz Natal e um próspero 2014 a todos os
Algumas acompanharam as sessões
moradores da nossa Caxias do Sul.

“

“
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Adiló Angelo Didomenico - PTB*
Arlindo Bandeira - PP
Clair de Lima Girardi (Kiko) - PT
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 Junior (Neri, O Carteiro) - SDD
Pedro Justino Incerti - 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
Flávio Soares Dias - PTB
Henrique Fermiano da Silva - PCdoB
Jó Arse - PDT
Raimundo Bampi - PSB
* Parlamentar que se licenciou para assumir outro cargo público.

DIRETORIAS – ANO 2013
Direção Geral da Casa: José Ferreira Machado
Diretoria Administrativa: José Bianchi
Diretoria Legislativa: Angela Michelli

EXPEDIENTE:
Setor de Comunicação da Câmara Municipal de Caxias
do Sul: Bruno Moura, Cristiane da Fonseca, Diélen
Fontana (textos e fotos), Fábio Rausch (textos e fotos),
Gabriel Rodrigues, Yan Gonçalves de Castilhos, Leticia
Rossetti, Luciane Modena (textos e fotos), Juliana
Oliveira, Luiz Claudio Farias (textos e fotos), Rafael
Lopes (fotos), Rejane Lizot, Roberto Nichetti
Edição: Fábio Rausch (MTE 13.707) e Vania Marta
Espeiorin (MTE 9861)
Coordenação Geral: Vania Marta Espeiorin
Tiragem: 1 mil exemplares
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FUNCIONAMENTO
DA CASA
A Câmara de Vereadores tem uma
história de 121 anos. O início dos trabalhos
legislativos na cidade ocorreu em 26 de
setembro de 1892, quando sete conselheiros
eleitos tomaram posse e constituíram o
primeiro Conselho Municipal. A sede era na
Avenida Júlio de Castilhos, esquina com a
Rua Garibaldi, onde também funcionava o
poder Executivo com o nome de Intendência
Municipal. Hoje, o Legislativo de Caxias do
Sul atende em sua atual sede, inaugurada
em 22 de novembro de 1996, que fica na Rua
Alfredo Chaves, 1323, bairro Exposição.
Os vereadores se reúnem em sessões
ordinárias abertas ao público, nas terças,
quartas e quintas-feiras, às 15h45min. A
comunidade pode acompanhar as sessões
pessoalmente, pela TV Câmara (canal 16 da
NET) ou pelo site: www.camaracaxias.rs.gov.
br.
O expediente na Câmara é de segunda
a sexta-feira, das 8h30min às 11h45min
e das 13h15min até o final das sessões
plenárias (nas segundas e sextas-feiras, os
setores podem ser fechados às 18h). Para
fazer toda essa engrenagem funcionar e
bem atender à comunidade, a Câmara conta
com uma equipe de trabalho composta por
23 vereadores, 40 servidores efetivos, 80
cargos em comissão (incluindo 46 assessores
políticos ligados diretamente aos vereadores)
e 41 estagiários.
Em termos de estrutura funcional, a Casa
mantém um organograma dividido em 21
segmentos/setores. Ligadas diretamente
à Presidência, estão as seguintes áreas:
Assessoria de Comunicação (Imprensa,
Relações Públicas, TV Câmara e Propaganda
e Publicidade), Assessoria Jurídica, Ouvidoria,
Controle Interno, Centro de Memória e
Gabinete da Presidência.
Sob o acompanhamento da direção-geral,
se encontram as diretorias Administrativa
(setores Financeiro, Recursos Humanos,

Transportes, Patrimônio, Informática e
Administração Geral) e Legislativa (setores
de Arquivo e Protocolo, Secretaria, Registros
e Revisões de Anais e Assessoria Técnica
Legislativa).

CONHEÇA OS SETORES
DA CÂMARA
Centro de Memória
O Centro de Memória é responsável por
armazenar e organizar documentos e fontes
históricas da Câmara Municipal. Criado em
2008, o espaço reúne o arquivo histórico do
Legislativo e fontes perdidas num incêndio
que aconteceu em 1992 e cujo conteúdo
foi recuperado por meio de testemunhos
orais e de cópias de documentos cedidas
pela comunidade, por ex-funcionários e
ex-vereadores. Além dos Anais das sessões,
o setor possui um convênio com o Arquivo
Histórico Municipal, por meio do qual
disponibiliza o Liquid, um sistema online para
consulta. O Liquid pode ser acessado pela
comunidade, no site www.camaracaxias.
rs.gov.br.

Área de Informática
O monitoramento de cerca de 30 sistemas
que estão em funcionamento no Legislativo
é uma das principais funções da área de
Informática. Ela também é responsável por
desenvolver projetos, fazer a manutenção
dos computadores e cuidar da estrutura de
telefonia, do banco de dados e de serviços de
internet. Em média, o setor atende a cerca
de 200 chamados mensais.

Arquivo e Protocolo
Todos os documentos previstos no
Regimento Interno da Câmara, como
projetos, requerimentos, moções, pareceres,
ofícios, entre outros, devem passar pelo
setor de Arquivo e Protocolo para que
tenham condições de seguir o percurso
documental. A esse setor, compete também
a responsabilidade de dar retorno às pessoas
que entram em contato com a Câmara por
meio do Serviço de Informação ao Cidadão e
pelo link “Fale Conosco”, do site da Casa. Esse
setor também é responsável pelo arquivo
intermediário do Legislativo.

Setor Financeiro
O setor Financeiro é a área que responde
pelas compras da Câmara Municipal,
envolvendo, por exemplo, materiais de
consumo interno, e pelo pagamento de
salário dos servidores. É também a esse setor
que competem as licitações, a contabilidade
e a tesouraria. O orçamento do Legislativo
para o ano de 2013 foi de R$ 31.167.310.
Todos os dados a respeito desse montante
estão disponíveis no Portal da Transparência
no www.camaracaxias.rs.gov.br. Nesse
endereço, é possível acompanhar diárias
pagas a vereadores e a funcionários, valores
de referências, quantidade de servidores,
padrões salariais, entre outros.

Patrimônio e Almoxarifado
Patrimônio - Esse setor cadastra todos
os bens adquiridos pelo poder Legislativo,
por meio de um sistema informatizado.
Cada móvel ou equipamento adquirido,
recebe uma placa metálica de identificação
numerada. Até o momento já foram
cadastrados 6.849 bens.
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Almoxarifado - Junto ao departamento
de Patrimônio funciona o Almoxarifado.
Todo material de consumo da Câmara está
estocado nesse setor. De acordo com a
última aferição, o poder Legislativo dispõe de
103.066 itens de consumo catalogados. Um
sistema informatizado cadastra todo material
adquirido para uso interno. Somente pessoas
autorizadas podem requisitar materiais de
expediente. Além disso, uma resolução da
Mesa Diretora estabelece que cada gabinete
de vereador tenha cotas de usos para
determinados tipos de material e essas cotas
são acompanhadas à risca pelo setor.

Setor de Transportes
Para atender à comunidade caxiense,
um quadro de três motoristas auxilia o
Legislativo nos deslocamentos pela cidade
ou por outros municípios gaúchos. A Câmara
possui três veículos (modelos Vectra,
Dobló e Cruze) para uso da equipe da TV
Câmara, das comissões do Legislativo, dos
servidores, dos vereadores e da presidência
da Casa. As conduções são feitas em eventos
oficiais, visitas institucionais, entregas de
documentos e matérias para a televisão.
Toda a saída de veículos é controlada por um
sistema de chamados.

Secretaria do Legislativo
A secretaria da Câmara Municipal faz
a ligação interna e externa da Casa, seja
com a população ou com seus demais
departamentos. Aproximadamente 95%
dos ofícios com destino externo são
encaminhados por esse setor.
Os projetos dos parlamentares são
protocolados e, em seguida, são remetidos à
secretaria, que os envia às comissões afins.
A secretaria também encaminha os projetos
para análise de órgãos externos; moções e
requerimentos a seus destinatários, além de

respostas a quem envia demandas à Casa.
Outra atribuição é a organização da tribuna
livre e do grande expediente das sessões.
A elaboração de projetos que denominam
logradouros públicos (ruas, estradas,
viadutos, pontes e praças) também é de
responsabilidade do setor. A secretaria
mantém um banco eletrônico de dados da
situação dos processos legislativos, para que
a comunidade possa consultá-lo.

Taquigrafia e Revisão de
Anais
Tudo o que os parlamentares discutem
durante as sessões ordinárias é registrado
e acaba virando livro. Mais do que isso, vira
história. É para formar os livros de Anais
que o setor de Taquigrafia e Revisão de
Anais trabalha. Os exemplares contemplam
a memória escrita do Legislativo caxiense e
reúnem tudo o que foi falado no decorrer
das sessões. Audiências e algumas reuniões
das comissões parlamentares também são
taquigrafadas (a taquigrafia é um tipo de
escrita que usa caracteres especiais para
registrar as palavras com a mesma rapidez da
pronúncia).
Na sequência, todo o texto é conferido
pela Revisão de Anais, que faz a correção
gramatical, preservando o estilo discursivo
do orador. O texto pronto constitui o livro
de Anais da Câmara Municipal, compondo o
acervo do Centro de Memória do Legislativo,
disponível em: www.camaracaxias.rs.gov.br.

Recursos Humanos (RH)
O setor de Recursos Humanos é
responsável pelo gerenciamento da
vida funcional dos funcionários da Casa
(servidores efetivos, cargos em comissão,
estagiários e vereadores), desde o ingresso
até o desligamento. Também controla a

efetividade, faz a avaliação de desempenho,
cuida da folha de pagamento e assessora em
questões ligadas à área de pessoal. Outra
tarefa é a realização e acompanhamento de
concursos públicos.

Assessoria Técnica
Legislativa
A Assessoria Técnica Legislativa auxilia
a Mesa Diretora, realizando estudos,
análises e pesquisas, emitindo pareceres
e informações em assuntos específicos do
Legislativo. Também presta assessoria; realiza
anteprojetos de lei, de decreto legislativo,
de resolução e demais normas legislativas de
autoria da Mesa Diretora; elabora a ordem
do dia nos termos regimentais; e acompanha
a movimentação dos processos legislativos,
emitindo relatórios.

Assessoria de
Comunicação Social
Ligada à presidência, a Assessoria
de Comunicação Social responde pelas
atividades de Imprensa, Relações Públicas, TV
Câmara e Marketing da Câmara Municipal,
prevendo a divulgação dos trabalhos e das
sessões legislativas.

Administração Geral
A administração geral é responsável por
todo o serviço de manutenção, conserto,
limpeza e segurança. Por isso, gerencia os
serviços terceirizados que correspondem
a essas atribuições, além da recepção, da
manutenção predial, da copa (cafeteria), da
telefonia e de fotocópias.

Fotos: Luiz Chaves e Luciane Modena
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Trabalhos Legislativos
Proposições Legislativas por Vereador - 2013
Vereador

Projetos Indicações

Moção Requer. Substit.

Votos

Emendas

Adiló Didomenico (licenciado)

-

-

-

1

-

-

-

Arlindo Bandeira

6

161

5

6

-

21

-

Clair de Lima Girardi (Kiko)

6

334

-

3

-

8

-

Daniel Guerra

29

42

3

21

5

11

4

Denise Pessôa

12

140

2

36

2

57

2

Edi Carlos

3

315

3

4

1

8

1

Edson da Rosa (na Presidência)

-

-

-

2

-

-

-

Edio Elói Frizzo (licenciado)

-

-

-

1

-

-

-

Felipe Gremelmaier

12

26

1

6

2

90

3

Flavio Cassina

17

29

5

2

-

74

1

Flavio Dias

14

4

-

3

1

2

-

Guilherme Sebben

5

41

5

4

-

52

2

Gustavo Toigo

10

2

1

11

2

12

7

Henrique Silva

13

137

3

10

1

6

-

Jaison Barbosa

13

104

8

13

3

43

6

Jó Arse

3

-

-

4

1

9

-

João Carlos Virgili Costa

5

42

3

3

-

5

-

Área Legislativa - Sessões, Audiências e
Reuniões
Sessões Ordinárias

132

Sessões Extraordinárias

01

Sessões Representativas

04

Sessões Solenes

35

Homenagens

26

Tribuna Livre

18

Audiências Públicas

33

Reuniões de Comissões - Abertas

34

Reunião de Comissões
Permanentes - Internas

151

Área Legislativa - Projetos Apresentados
Projetos de Lei

285

Projetos de Lei Complementar

45

Projetos de Decreto

20

Projetos de Resolução

12

Projetos de Emendas à LOM

2

Total:

364

Mauro Pereira

22

375

9

30

-

106

-

Neri, O Carteiro

9

566

1

5

2

39

-

Pedro Incerti

8

10

2

5

1

60

1

Rafael Bueno

27

234

4

22

5

101

2

Aprovados

203

Raimundo Bampi

3

63

4

3

-

19

-

Rejeitados

4

Renato Nunes

Área Legislativa - Projetos Deliberados

15

15

-

14

1

1

2

Arquivados por Parecer

Renato Oliveira (licenciado)

-

-

-

1

-

-

-

Arquivados por Regimento

184

8

Rodrigo Beltrão

9

75

2

5

-

15

-

Retirados

28

Washington Stecanela (licenciado)

-

-

-

1

-

-

-

Vetados

3

Zoraido Silva

6

22

-

7

2

58

2

Total:

430

Proposições Legislativas das Comissões, Mesa Diretora e Diversos Vereadores

Projetos Indicações

Autoria

Moção Requer. Substit.

Votos

Emendas Pareceres

Mesa Diretora

10

-

-

14

-

-

-

-

Diversos Vereadores

10

3

13

14

1

14

10

-

Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo

-

1

-

-

-

-

-

3

Comissão de Constituição, Justiça e Legislação

1

-

-

538

3

-

7

527

Comissão de Desenv. Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário

4

3

-

20

-

-

4

88

Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Segurança

-

-

-

2

-

-

-

11

24

-

-

19

3

-

1

149

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Cultura, Desporto e
Turismo

-

1

-

8

-

-

1

10

Comissão de Ética Parlamentar

-

-

-

-

-

-

-

-

Comissão de Legislação Participativa e Comunitária

-

-

-

4

-

-

-

-

Comissão de Saúde e Meio Ambiente

-

-

-

-

-

-

-

8

Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação

Assessoria Jurídica
Poder Executivo
Comissão Temporária e Especial Ref. ao Regimento Interno da Câmara

-

-

-

-

-

-

-

114

68

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

1

-

-

3

-

2009

2010

2011

2012

2013

5

13

10

8

12

Área Legislativa - Comparativo de Projetos
2009

2010

2011

2012

2013

Projetos de Lei

284

223

182

192

285

Projetos de Resolução

Projetos de Lei Complementar

39

40

34

25

45

Projetos de Emendas à LOM

Projetos de Decreto

11

11

16

17

20

Total

Trabalhos Legislativos: movimentação até 12/12/2013. Esses números poderão sofrer pequenos ajustes.

2

-

7

3

2

341

287

249

245

364
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Comissões
Parlamentares

Comissões Permanentes

O Legislativo caxiense possui nove
comissões parlamentares permanentes, além
das temporárias. No caso das comissões
permanentes, cada grupo é formado por
cinco parlamentares, sendo um deles o
vereador-presidente. As comissões são
órgãos técnicos e políticos, constituídos
pelos vereadores, destinados a proceder a
estudos, emitir pareceres especializados,
realizar investigações e representar o poder
Legislativo. Elas podem criar projetos e ouvir
a opinião de entidades relacionadas aos
temas abordados. As temporárias têm a
finalidade de tratar de um assunto específico,
com prazo para terminar, e obedecem a
três categorias: Especial, Inquérito e de
Representação.
A participação da comunidade nas
reuniões e audiências públicas contribui com
o trabalho dos grupos e do Legislativo.

- Comissão de Saúde e Meio Ambiente
- Comissão de Educação, Ciência e
Tecnologia, Cultura, Desporto e Turismo
- Comissão de Direitos Humanos,
Cidadania e Segurança
- Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Fiscalização e Controle
Orçamentário
- Comissão de Desenvolvimento Urbano,
Transporte e Habitação
- Comissão de Constituição, Justiça e
Legislação
- Comissão de Agricultura, Agroindústria,
Pecuária e Cooperativismo
- Comissão de Legislação Participativa e
Comunitária
- Comissão de Ética Parlamentar

Comissões Temporárias
- Comissão Temporária Especial PróUniversidade Pública Federal em Caxias do
Sul
- Comissão Temporária Especial Pró-

Anexação de Cazuza Ferreira e Juá à cidade
de Caxias do Sul
- Comissão Temporária Especial PróConclusão do IFRS — Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Sul, em Caxias do Sul
- Comissão Temporária Especial de
Acompanhamento dos Contratos de
Concessão das Estradas Pedagiadas do Rio
Grande do Sul - Polo de Caxias do Sul
- Comissão Temporária Especial
para acompanhamento do processo de
tombamento da Antiga Maesa/Fábrica 2
- 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
- Comissão Temporária Especial dos
Direitos dos Animais
- Comissão Temporária Especial para
elaboração de anteprojeto de revisão do
Regimento Interno da Câmara Municipal de
Caxias do Sul
- Comissão Temporária Especial do Idoso

Registros
XVI LEGISLATURA – 2013 a 2016
01/01/2013

Tomam posse os 23 vereadores da XVI Legislatura.

01/01/2013

O vereador Vinicius De Tomasi Ribeiro/PDT comunica a sua renúncia como vereador, tendo em vista a convocação para assumir o
cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.

01/01/2013

O vereador Pedro Justino Incerti/PDT, primeiro suplente da coligação Juntos por Caxias, é convocado para tomar posse no lugar do
vereador Vinicius De Tomasi Ribeiro/PDT.

01/01/2013

O vereador Raimundo Bampi/PSB, primeiro suplente da coligação Unidade Popular Democrática, é convocado para tomar posse,
em razão da licença do vereador Edio Elói Frizzo para assumir o cargo de diretor-presidente do Serviço Autônomo Municipal de
Água e Esgoto (Samae).

01/01/2013

O vereador Flávio Dias/PTB, primeiro suplente do PTB, é convocado para tomar posse, devido à solicitação de licença do vereador
Adiló Angelo Didomenico para assumir o cargo de secretário municipal de Obras e Serviços Públicos.

01/01/2013

O vereador Jó Arse/PDT, segundo suplente da coligação Juntos por Caxias, é convocado para tomar posse, tendo em vista a licença
do vereador Washington Stecanela Cerqueira para assumir o cargo de secretário municipal do Esporte e Lazer.

01/01/2013

Henrique Fermiano da Silva/PCdoB, primeiro suplente da coligação Unidade e Ação por Caxias, é convocado para tomar posse em
virtude do pedido de licença do vereador Renato José Ferreira de Oliveira, que assumiu como secretário municipal da Habitação.

02/07/2013

É realizada a primeira sessão (61ª Sessão Ordinária) em novo horário, 15h45min, depois da aprovação do Projeto de Resolução nº
2/2013, que gerou a Resolução nº 236/A, de 13 de junho de 2013. Anteriormente, as sessões se iniciavam às 17h.

25/09/2013

A Executiva do PSDB de Caxias do Sul encaminha correspondência à Câmara comunicando a desfiliação do Vereador Daniel Antônio
Guerra. O diretório municipal do partido decidiu pela expulsão do filiado. Por 40 votos a um, o diretório municipal aprovou parecer
da Comissão de Ética.

26/09/2013

Falecimento da ex-vereadora Geni Peteffi por falência múltipla dos órgãos. Geni foi vereadora por 24 anos. Permaneceu na
Câmara, como parlamentar, por seis mandatos consecutivos: 1989 a 1992, 1993 a 1996, 1997 a 2000, 2001 a 2004, 2005 a 2008,
2009 a 2012. Em 2012, respondeu pela presidência da Casa e também assumiu como prefeita em exercício.

08/10/2013

A Bancada do PRB, por meio do Ofício nº 411/2013, informa que o vereador Daniel Guerra filiou-se ao PRB.

22/10/2013

O vereador Neri Andrade Pereira Junior comunica, através do Ofício nº 431/2013, a desfiliação do Democratas (DEM) e a filiação
no Solidariedade (SDD).
Fonte: a organização desses dados foi feita pela diretora Legislativa da Casa no ano de 2013, Angela Maria Michelli

Exercício Financeiro
Diárias
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Exercício Financeiro Comparativo
Orçamento

Ano

Receita

Devolução

R$ 19.764.010

R$ 4.400.927,55

Vereadores

R$ 11.910,00

Receita Orçamentária 2013

R$ 31.167.310,00

2009

Servidores

R$ 23.780,30

Despesa

R$ 21.000.000,00**

2010

R$ 18.068.730

R$ 3.381.633,18

Total:

R$ 35.690,30

Previsão do valor a ser
devolvido ao Executivo:

R$ 10.167.310,00**

2011

R$ 20.071.400

R$ 4.509.070,56

2012

R$ 26.213.670

R$ 7.115.336

2013

R$ 31.167.310

R$ 10.167.310*

* Valor aproximado. Nesse valor, constam cerca de R$ 7,5 milhões referentes ao valor devolvido em cheque à
prefeitura e cerca de R$ 2,6 milhões do duodécimo que a Casa abre mão.** Valores aproximados
- Esta execução orçamentária até 16.12.2013. Esses números poderão sofrer ajustes.

Principais ações e
atividades em 2013

páginas, além da ampliação do sistema de
gerenciamento e suporte para disponibilizar tal
documentação na Internet para acesso público
- A presidência da Casa fechou o 1º semestre
com cerca de 80 visitas institucionais e
administrativas. Entre elas: visita ao Tribunal de
Contas do Estado, para busca de orientações;
e ao comando da Brigada Militar, pedindo a
permanência de helicóptero em Caxias, para
ajudar na segurança da Serra

Abril
Foto: Luciane Modena

Julho

- Aquisição de novo carro para a Casa (Cruze) e
transferência da Zafira para a Smed/prefeitura.
Essa entrega do veículo à Secretaria Municipal
da Educação (Smed) ocorreu em 10 de maio
- Posse dos 23 vereadores da XVI Legislatura, em
01/01/2013 (foto)
- Melhorias na estrutura da Câmara: troca
do carpete da rampa por novo revestimento;
conclusão do estacionamento destinado aos
vereadores (obra licitada em 2012); adoção do
sistema de identificação dos visitantes, buscando
mais segurança às pessoas e ao patrimônio
público

Foto: Luiz Claudio Farias

Foto: Pauline Gazola

Janeiro

demanda da Casa e atualização da rede
- Conclusão da instalação do circuito fechado de
videomonitoramento (obra licitada em 2012)

Maio
Fotos: Luciane Modena

- Projeto Câmara Vai aos Bairros: seis edições
em regiões diferentes (Norte, Oeste, Sul,
Centro, Leste e Zona Rural) e com parceria da
União das Associações de Bairros (UAB). Ao
todo, 620 pessoas participaram e cerca de
500 demandas foram registradas e enviadas a
órgãos competentes. Neste ano, procurou-se
destacar o papel e as funções do vereador na
comunidade. Na foto, os moradores da Região
Oeste, em encontro no bairro Cidade Nova, em
29 de julho
- Duplicação da capacidade de armazenamento
de dados do servidor, de três para seis terabytes
e instalação de novo link de 50 megabits

Foto: Diélen Fontana

Fevereiro

Foto: Vinicius Reis - divulgação

Agosto

- Aquisição de 20 computadores para atender à

- Inicio dos trabalhos da Comissão Especial
de adequação do novo Regimento Interno da
Câmara

- A Câmara de Caxias cedeu espaço na tribuna
e acolheu os manifestantes que mobilizaram
o país em junho, pedindo fim da corrupção e
mais atenção a áreas como educação, saúde e
tranporte
- Ampliação da digitalização de documentos
para o Centro de Memória, numa parceria
com o Arquivo Histórico de Caxias do Sul e
com o Museu dos Capuchinhos. São 50 mil

Setembro
Foto: Vania Marta Espeiorin

Foto: Diélen Fontana

Março

- Renovação do convênio de compartilhamento
de programação entre TV Câmara Caxias e TV
Assembleia

Junho
Foto: Luiz Claudio Farias

- Nova programação da TV Câmara Caxias, com
13 programas na grade, além das transmissões
das sessões e audiências; e com interação maior
com o público infantil, a partir da Turminha do
Legislativo (foto acima)
- Reinstalação do bicicletário
- Uma sala-cofre foi adquirida para a informática
com o objetivo de guardar informações e evitar
sinistros (obra licitada em 2012)

- Visitas guiadas: aproximadamente 750 pessoas
(25 grupos, a maioria de estudantes) visitaram
o Legislativo para conhecer sua estrutura e
atribuições. Na foto, alunos da Escola Municipal
Dolaimes Stedile Angeli/Caic, que vieram à Casa
em maio. Na outra imagem, acadêmicos da
disciplina de Fotojornalismo da UCS
- Semana da Etnia Italiana, com sessão solene
e a exposição “Benditas Raízes da nossa
História”, promovida pelo Centro de Memória
do Legislativo em parceria com o Instituto
Memória Histórica e Cultural (IMHC) da
Universidade de Caxias do Sul (UCS)

Foto: Silvana De Carli

Foto: Pauline Gazola

- Diálogo e integração com os servidores:
ocorreram cerca de 10 encontros com a equipe
funcional ao longo do ano. Na foto, palestra
para os servidores com a psicóloga Clarisse Leal

- Na Semana do Legislativo, foi realizado o
painel Memórias Legislativas, coordenado pelo
Centro de Memória (foto)
- Participação da Casa também em atividades
relacionadas à Semana da Pátria e à Semana
Farroupilha, com palestra sobre os símbolos do
Brasil e do Rio Grande do Sul
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Foto: Rafael Lopes

Foto: Luiz Claudio Farias

- A Câmara integra a Comissão Comunitária
da Festa da Uva 2014, participando da vicepresidência, e recebeu visita das soberanas
- Realização de provas do concurso público
01/2013, para cargos de assessor jurídico,
taquígrafo e técnico em arquivo e protocolo
(processo em andamento)

Entrega do Prêmio Servidor Cidadão 2013

Foto: Rafael Lopes

Foto: Rafael Lopes

Foto: Cristiane da Fonseca

Novembro

- Semana da Consciência Negra, com
lançamento do vídeo historiográfico “Questão
de Pele” e organização de acervo de 500 fotos,
sendo que algumas integram a exposição “O
lado iluminado de nossas sombras”
- Câmara recebe diploma de reconhecimento
do Hospital Pompéia, pela contribuição
institucional
- Licitação da nova empresa responsável pela
parte técnica da TV Câmara Caxias, que estará
adequada ao sistema digital; e licitação para
reforma do espaço da TV Câmara

Dezembro

- Sala das Comissões recebe o nome da exvereadora e ex-presidente da Câmara Geni
Peteffi
- Licitação de 40 computadores, para
modernização dos equipamentos
- Abertura de licitação para digitalização do
acervo de fitas da Rádio Caxias para o Centro de
Memória

Foto: Luciane Modena

Fotos: Luiz Claudio Farias

- Estudantes no Parlamento: o Programa
Vereador Por Um Dia 2013 registrou a inscrição
de 47 instituições de ensino

Foto: Diélen Fontana

Outubro

- Semana dos Direitos Humanos: entre os
painéis apresentados, um deles ocorreu a
partir de uma parceria da Comissão de Direitos
Humanos da Casa com a Comissão Estadual
da Verdade, cujos depoimentos colhidos
serão documentados e remetidos à Comissão
Nacional da Verdade

Foto: Calebe De Boni

- Reconhecimento à comunidade: a Casa
realizou 61 homenagens e sessões solenes.
Nas fotos, a solenidade de entrega do Prêmio
Servidor Cidadão 2013 e a sessão solene dos
50 anos da Escola Municipal Angelina Sassi
Comandulli (foto dos alunos)

Sessão solene dos 50 anos da Escola Municipal Angelina
Sassi Comandulli

Entrega do Prêmio Servidor Cidadão 2013

- A Câmara sediou as exposições
“Reminiscências” e “50 anos de
Fotojornalismo”. Ao longo de 2013, o Espaço
Cultural Mário Crosa acolheu 17 exposições de
diferentes artistas da comunidade. O Legislativo
também cede espaços (Anfiteatro e plenário)
para entidades desenvolverem reuniões e
audiências de interesse da população. Só em
2013, foram 158 cedências para 77 instituições
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- Prestação de Contas: entre os números deste
ano de 2013, destacam-se as cerca de 8,3 mil
proposições apresentadas (projetos de lei do
Legislativo e do Executivo, indicações, moções,
ofícios, pareceres, requerimentos, vetos,
entre outros). Desse total, 364 são referentes
a projetos novos. Ao todo, 203 matérias
e projetos foram aprovados (envolvendo
propostas de 2013 e de anos anteriores). A Casa
realizou 132 sessões ordinárias, 35 solenes, 26
homenagens, 18 tribunas livres, 67 audiências e
reuniões públicas

