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Câmara Municipal de Caxias do Sul

PRESTAÇÃO DE CONTAS
No ano em que o Legislativo caxiense registra a presença da maior
bancada feminina de sua história (cinco vereadoras, perfazendo 21,73% de
um Parlamento constituído de 23 vagas), a Mesa Diretora promove uma
homenagem a todas as mulheres, em especial àquelas que ajudam a colocar
alimento à mesa da população. Estamos nos referindo a quem vive no
campo, mais especi camente no interior caxiense.
Elas são protagonistas da exposição fotográ ca “Guardiãs
da Terra”, do documentário homônimo e da capa deste
informativo. A elas, a todo público feminino e aos
homens que as valorizam, a Câmara de
Vereadores deixa uma saudação especial e,
enquanto poder público, rea rma seu
compromisso com a
transparência, por meio
desta prestação de
contas.
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Neste ano de 2021, chegamos a alguns recordes. Registramos a
maior bancada feminina da história (cinco vereadoras) e a
quantidade mais expressiva de frentes parlamentares.

Palavra do Presidente
A Câmara de Vereadores de
Caxias do Sul chega aos 129 anos
com uma história de trabalho e forte
representatividade. A atual legislatura
conta com 23 vereadores eleitos pelo
povo para bem representá-lo. São 13
bancadas ativas e um ambiente
aberto para as mais diversas
representações, etnias, proﬁssões,
bandeiras e temas de luta.
Neste ano de 2021,
chegamos a alguns recordes.
Registramos a maior bancada
feminina da história (cinco
vereadoras) e a quantidade mais
expressiva de frentes parlamentares.
São 18, ao todo, abordando os mais
distintos assuntos. Em termos de
comissões legislativas, existem 12
permanentes e uma temporária. São
grupos de parlamentares que
trabalham sem medir esforços para
encaminhar as reivindicações e as
necessidades da população.

Mesmo diante de uma
pandemia do coronavírus, algo nunca
visto na história pública da cidade, a
Casa Legislativa não parou. Pelo
contrário, nos reinventamos no fazer
parlamentar, usando, principalmente,
as plataformas virtuais.
Entre as principais funções
do Parlamento, estão a elaboração
de leis voltadas à comunidade. Neste
ano de 2021, por exemplo, a Casa
registrou 5.323 documentos
protocolados. Só em projetos foram
326. A comunidade pôde
acompanhar, mesmo que
virtualmente ou com presença restrita
devido à covid-19, muitas reuniões ou
audiências dos grupos parlamentares
em atividade. Foram cerca de 190
encontros nesse sentido.
Com a retomada do acesso
do público às plenárias, a partir de
outubro, voltamos a dar voz a
representantes da sociedade civil na

tribuna da Casa. Somente por meio
de acordo de líderes foram 30
espaços cedidos, além de 20 tribunas
livres agendadas. É com grande
alegria e compromisso que os
vereadores ouvem a sociedade e
promovem encaminhamentos dentro
da competência legislativa.
Por tudo o que nosso
município já semeou e que o
Parlamento ajudou a cuidar seja na
cidade ou no interior, queremos
encerrar 2021 com um sentimento de
gratidão, especialmente, à
comunidade caxiense. Os cidadãos e
cidadãs foram fundamentais no bom
desempenho do poder Legislativo.
Que 2022 venha ainda mais cheio de
vigor e conquistas. Um Feliz Natal,
comunidade!
_______________________________
Vereador Velocino Uez/PTB
Presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul

MESA DIRETORA 2021
Presidente: Vereador Velocino João Uez/PTB
1ª Vice-Presidente: Vereador Elisandro Fiuza Gonçalves/REPUBLICANOS
2º Vice-Presidente: Vereador José Pascual Dambrós/PSB
1ª Secretária: Vereadora Marisol Santos/PSDB
2º Secretário: Vereador Felipe João Gremelmaier/MDB

XVIII LEGISLATURA (2021-2024)
Adriano Bressan/PTB
Alexandre Bortoluz - Bortola/PP
Clóvis de Oliveira - Xuxa/PTB
Denise Pessôa/PT
Elisandro Fiuza/REPUBLICANOS
Estela Balardin/PT
Felipe Gremelmaier/MDB
Gilfredo De Camillis/PSB
Gladis Frizzo/MDB
Juliano Valim/PSD
Lucas Caregnato/PT
Marisol Santos/PSDB

Mauricio Marcon/PODEMOS
Maurício Scalco/NOVO
Olmir Cadore/PSDB
Rafael Bueno/PDT
Renato Oliveira/PCdoB
Ricardo Daneluz/PDT
Sandro Fantinel/PATRIOTA
Tatiane Frizzo/PSDB
Velocino Uez/PTB
Wagner Petrini/PSB
Zé Dambrós/PSB

EXPEDIENTE:
Setor de Comunicação da Câmara Municipal de Caxias do Sul (CMCS):
- Tales Giovani Armiliato (jornalista/coordenação-geral); Greici Mattos
(jornalista/coordenação da TV Câmara); jornalistas Fábio Rausch, Caroline
Dall'Agnol, Vania Marta Espeiorin e Gabriel Lain; relações públicas (RP) Cristiane
Postingher da Fonseca Zanette e Denerlei Antonioli; estagiários Maitê Dal
Soglio, Luca Roth, Letícia Kreling, Bruna Giusti, Ana Paula Rech, Lucas Marques,
Maicon Silva, Karine Salton (Jornalismo); Bruno Boﬀ Silva (Propaganda e
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SUPLENTES EM EXERCÍCIO
- Andressa Marques/PCdoB
- Cleonice Araujo/PT
- Roselaine Frigeri/PT

DIRETORIAS - ANO: 2021
Direção-geral: Fernanda Ramos Paglioli
Diretora Adm.: Taiane Kirschner Pozzi
Diretora Legislativa: Eliana Gianni Tedesco

Publicidade/PP), Jamila Lora Bernardi, Kayla Paim dos Santos e Clara Baratto
Santana (RP).
- Fotos e textos: Acervo da CMCS
- Foto(s) de capa: Gabriel Lain
- Edição: Fábio Rausch (TEM 13.707) e Vania Marta Espeiorin (TEM 9861)
- Diagramação: Denerlei Antonioli (Conrerp - 3095)
- Coordenação-geral: Tales Armiliato (MTB 11.369)
- Tiragem: 200 exemplares

Poder Legislativo: 129 anos de história
A Câmara Municipal ou Câmara de Vereadores é a sede
do poder Legislativo no município. Também é chamada de
Casa do Povo porque nela atuam vereadores e vereadoras
escolhidos pela comunidade para serem seus
representantes. As principais funções de uma Câmara
Municipal são: legislar, scalizar, administrar e julgar
(leia nas próximas páginas).
No caso do Parlamento caxiense, outro nome
também dado para esse poder, completou 129 anos em 26 de
setembro de 2021. O início da história legislativa da cidade
ocorreu às 18 horas do dia 26 de setembro de 1892, quando ocorreu a
instalação do primeiro Conselho Municipal da Vila de Santa Teresa de
Caxias, tendo competências de poder Legislativo. Na oportunidade, foram
empossados sete conselheiros eleitos pelo voto direto em 20 de outubro de
1891: Ernesto Marsiaj, Hugo Luciano Ronca, Romano Lunardi, Agapito Conz,
Salvador Sartori, Ângelo Chitolina e Benjamin Cortes Rodrigues.
Atualmente, esse legado ganha continuidade com a atuação dos 23
legisladores que foram empossados no dia 1º de janeiro de 2021, para o mandato de 2021
a 2024. São eles que têm atuado junto à comunidade por meio de seus gabinetes e dos
demais instrumentos e expedientes de competência legislativa, como as comissões
parlamentares (representativa, permanentes e temporárias), as frentes parlamentares, projetos
institucionais da Câmara, Escola do Legislativo e Procuradoria Especial da Mulher (PEM).

O início da história legislativa da
cidade ocorreu às 18 horas do dia 26
de setembro de 1892.

Atualmente, o Legislativo conta com
23 vereadores que foram empossados
no dia 1º de janeiro de 2021.

Rua Alfredo Chaves, 1323, Bairro Exposição, Caxias do Sul/RS
Cep: 95020-460 - Fone/Fax: (54) 3218.1600
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O Parlamento caxiense completou 129
anos em 26 de setembro de 2021.

Funções do
Parlamento

LEGISLAR: entre os principais deveres da
Câmara, estão: elaborar, modi car e votar
leis que contribuam para o
desenvolvimento da qualidade de vida dos
cidadãos caxienses. Essas leis não podem
gerar despesas para o município ou
diminuir suas receitas. Quem gerencia os
recursos públicos municipais é o prefeito, e
não os vereadores.

FISCALIZAR: a Câmara scaliza os atos do
prefeito e de seus secretários, cuidando da
aplicação dos recursos públicos e observando se
os orçamentos previamente estipulados estão
sendo obedecidos. Em caso de suspeitas, os
vereadores podem solicitar que o prefeito ou os
secretários municipais compareçam ao
Legislativo para prestar explicações.

JULGAR: a Câmara tem função de julgar o
prefeito, o vice-prefeito e os próprios vereadores
em ações político-administrativas que não
estão de acordo com os interesses do município.
Em caso de suspeita, são criadas Comissões de
Inquérito que podem determinar, por exemplo,
a perda do mandato.

ADMINISTRAR: cabe à Câmara organizar
os seus serviços. Isso inclui, por exemplo:
escolher a mesa diretora, constituir as
comissões de vereadores, administrar
seus recursos, dispor sobre o quadro de
servidores.

Sessões voltam a ser abertas
Os legisladores municipais se reúnem em sessões abertas ao público que ocorrem sempre nas terças, quartas e
quintas-feiras. São as sessões ordinárias que se iniciam às 8h30min. Nelas, acontecem discussões e votações de projetos e
demais documentos legislativos importantes para a cidade. Em 2021, os vereadores caxienses marcaram presença em
129 sessões ordinárias e 32 sessões extraordinárias, que são aquelas convocadas pelo presidente da Casa, normalmente a
pedido do chefe do poder Executivo, com certa urgência devido à necessidade de apreciação de determinadas
propostas. Em Caxias do Sul, os vereadores não recebem nenhum valor a mais pelas sessões extraordinárias.
Outro tipo de sessão existente é a solene, que reconhece o trabalho de pessoas e entidades atuantes pelo bem da
população e da cidade. Neste ano, a Casa promoveu 14 sessões solenes, além de duas homenagens e duas entregas do
Prêmio Caxias do Sul.
Neste período de pandemia do coronavírus, por prevenção ao contágio e seguindo as orientações das
autoridades sanitárias, as sessões precisaram ser híbridas e sem a presença de público. O acesso da comunidade retornou
em outubro de 2021 e ainda com restrições e cuidados, isto é, a participação no plenário da Casa, por exemplo, é limitada
a 55 pessoas, incluindo os parlamentares.
Você é nosso convidado para acompanhar as sessões pessoalmente ou pela TV Câmara (canal 16 da NET), pelo
site www.camaracaxias.rs.gov.br ou pelas redes sociais (canal do Legislativo no YouTube, página no Facebook e
Legislacast, no Spotify). Horário de expediente da Casa: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (sem fechar ao meio-dia).
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A casa da representatividade
Sede do Legislativo de Caxias do Sul”, e a entrega
do título de cidadão emérito a João Alberto
Marchioro, arquiteto responsável pelo projeto
arquitetônico da estrutura da Câmara, que acabou
virando cartão-postal por atrair olhares em razão
das parreiras de uva que ornamentam sua fachada.
A comunicação do Parlamento também foi
destaque neste ano, quando a TV Câmara Caxias
completou duas décadas de funcionamento. A
primeira transmissão televisiva de sessão ordinária
da Casa ocorreu em 14 de novembro de 2001. Para
comemorar os 20 anos de atividade, foi lançado o
documentário “TV Câmara Caxias – Um Sonho
Democrático”.
Ainda em 2021, no dia 14 de setembro,
houve uma posse marcante: a da primeira
vereadora transexual, Cleonice Araujo, de 42 anos
de idade, que assumiu por ser suplente na bancada
do Partido dos Trabalhadores PT.

Neste ano de 2021, a Câmara Municipal de
Caxias do Sul vivenciou alguns momentos
históricos bem relevantes. Um deles é a presença
da maior bancada feminina desde o surgimento do
Legislativo, em 1892. A atual 18ª legislatura conta
com cinco vereadoras (Denise Pessôa, Estela
Balardin, Gladis Frizzo, Marisol Santos e Tatiane
Frizzo) e 18 vereadores. São 13 legendas, abrigando
os 23 parlamentares.
O marco inicial da atual sede, localizada na
Rua Alfredo Chaves, 1323, bairro Exposição, foi 22
de novembro de 1996, quando o prédio teve a ta
descerrada pelo então presidente da Casa,
vereador Kalil Sehbe, e o prefeito da época, Mario
David Vanin. Para relembrar esse fato, neste ano, a
Mesa Diretora, através da Assessoria de
Comunicação da Casa, elaborou uma programação
especial, envolvendo, entre outros atos, o
lançamento do livro “A Casa do Povo: 25 anos da
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TRABALHOS LEGISLATIVOS 2021
O balanço deste ano de 2021 no Parlamento caxiense
totaliza 5.323 documentos protocolados. Tradicional relatório
da Direção Legislativa traz 22 itens, sendo as indicações o
encaminhamento parlamentar mais utilizado pela atual
legislatura até agora, com 2.462 textos. No âmbito do plenário,
espaço em que as matérias são apreciadas, com aprovação ou
rejeição, 313 documentos foram deliberados até 15 dezembro,
quando se encerrou o ano legislativo.
"Vivemos 12 meses de intenso trabalho. Mesmo diante
das restrições que a prevenção à covid-19 exigiu, tivemos uma
movimentação legislativa acentuada, a nal a comunidade
precisa do trabalho dos vereadores. Pelo cuidado com a saúde
de todos, tivemos que nos adaptar à realidade da pandemia,
restringindo por um tempo o acesso da comunidade ao
plenário. Mas as pessoas puderam acompanhar as sessões e

audiências de casa ou trabalho e de forma protegida, por meio
da TV Câmara e das redes sociais", destaca o presidente do
Legislativo, vereador Velocino Uez/PTB.
O parlamentar lembrou que o acesso da população às
sessões e audiências, embora com número reduzido de pessoal,
retornou no início de outubro. De acordo com Velocino, a
legislatura tem se empenhado bastante para atender à
população e demandas dos bairros e loteamentos da cidade.
Na parte dos projetos, o protocolo registrou o ingresso
de 326 matérias. Desse montante, 238 correspondem a projetos
de lei ordinária; 62 projetos de lei complementar, além de oito
projetos de resolução; 13 projetos de decreto legislativo; e cinco
projetos de emenda à Lei Orgânica. Na parte das moções, foram
31 documentos. Já os requerimentos chegaram a 473. Nesta
página, con rma os números detalhados do balanço legislativo.

DOCUMENTOS PROTOCOLADOS/2021

SESSÕES, REUNIÕES E AUDIÊNCIAS/2021

MATÉRIAS DELIBERADAS EM PLENÁRIA/2021

INDICAÇÕES: 2462
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES: 835
VOTOS DE PESAR: 324
VOTOS DE LOUVOR: 13
MOÇÕES: 31
REQUERIMENTOS SEM DISCUSSÃO: 405
REQUERIMENTOS COM DISCUSSÃO: 68
PROJETOS DE LEI ORDINÁRIA: 238
PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR: 62
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:13
PROJETOS DE RESOLUÇÃO: 8
PROJETOS DE EMENDA À LEI ORGÂNICA: 5
VETOS: 5
PARECERES EXARADOS PELAS COMISSÕES:
854
Total: 5.323

SESSÕES ORDINÁRIAS: 129
SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS: 32
SESSÕES REPRESENTATIVAS: 4
SESSÕES SOLENES: 14
HOMENAGENS: 4 (INCLUINDO DOIS PRÊMIOS
CAXIAS)
TRIBUNA LIVRE AGENDADA: 20
CEDÊNCIA (ACORDO DE LÍDERES): 30
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS (COMISSÕES E
FRENTES PARLAMENTARES): 18
REUNIÕES ABERTAS E ORDINÁRIAS
(COMISSÕES - FRENTES PARLAMENTARES PEM): 170

PROJETOS DE LEI ORDINÁRIA: 144 (Poder
Executivo: 59)
PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR: 46
(Poder Executivo: 37)
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO: 13
PROJETOS DE RESOLUÇÃO DE PLENÁRIO: 4
PROJETOS DE EMENDA À LEI ORGÂNICA: 5
REQUERIMENTOS: 66
MOÇÕES: 30
VETOS: 5
Total: 313

FINANCEIRO:
Valor devolvido ao Executivo caxiense em
2021: R$11.002.015,62

Espaço de Tribuna Livre

Espaço de Acordo de Líderes

Sessões Solenes

Rodrigo Barbosa - Treinador do Caxias do Sul Basquete

Valdir Walter - Pres. União das Ass. de Bairros

Irmã Lourdes Castro - Cidadã Caxiense

ALGUMAS DAS ATIVIDADES DE DESTAQUE – LEGISLATIVO 2021
- Posse da Legislatura: Os 23 vereadores
do mandato 2021-2024 são empossados
com a Mesa Diretora 2021 sob comando
de Velocino Uez/PTB.
- Escola do Legislativo (EL):
Programação do ano abre com palestra
sobre Saúde Mental e mediação da
diretora da EL, Marisol Santos/PSDB.
- Transmissão TV Câmara Caxias:
Palestra sobre Saúde Mental da Escola do
Legislativo.

JANEIRO

FEVEREIRO
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- Verbas à saúde: Presidente Velocino e
o presidente da Comissão de Saúde,
Rafael Bueno, buscam recursos à saúde e
à assistência social, em Brasília.
- Capacitação: Vereadores e equipe
funcional participam de capacitação e
receberam a obra “Legislar e Informar”.
- RS: Em busca de melhorias viárias e
recursos para a Efaserra e interior,
presidente Velocino se reuniu com o
governador Eduardo Leite.

MARÇO
- Prevenção à covid-19: a adoção do modelo de participação híbrida
(presencial e/ou on-line) nas sessões foi adotado pelo Parlamento.
- Verbas à vacina contra covid-19: o presidente Velocino devolveu R$ 1
milhão ao prefeito Adiló Didomenico. O valor resultou de economia do
Parlamento e foi indicado à saúde.

- Solidariedade: a equipe funcional e os
vereadores doaram mais de 670 quilos de
doações ao Banco de Alimentos.
- Agricultura: Comissão de Agricultura,
Agroindústria, Pecuária e Cooperativismo
apresentou proposta de censo agrícola para
poder Executivo.
- Combate à covid-19: A Mesa Diretora, por meio
do Setor de Comunicação, lançou campanha
intitulada “Somos por ti, Caxias”.

ABRIL

MAIO

- Semana de Comunicação: reuniu, de forma on-line, pro ssionais de renome, como os jornalistas Fernando Gabeira e Alexandre Garcia.
- Trabalho Policial: Comissão de Segurança Pública e Proteção Social promoveu encontro sobre integração entre órgãos do setor.

JUNHO
- Assembleia: O presidente Velocino Uez recebeu comitiva da Assembleia
(AL-RS), com o atual presidente, deputado Gabriel Souza/MDB, e o
deputado Carlos Búrigo/MDB. O 2º secretário da Mesa Diretora, Felipe
Gremelmaier, participou do encontro.
- Aniversário de Caxias: O Legislativo comemorou os 131 anos de Caxias
do Sul com apresentação do músico André Arrosi.

JULHO

- Presidência da República: A Câmara homenageou o presidente da República, Jair Bolsonaro, com o Prêmio Caxias do Sul.
- Soberanas: A rainha da 33ª Festa Nacional da Uva, Pricila Zanol, e as princesas Bianca Fabro Ott e Bruna Mallmann foram recepcionadas no
plenário.
- Direitos Humanos: O papel da Guarda Municipal foi tema de encontro promovido pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania.
- PEM: A Procuradoria Especial da Mulher (PEM), coordenada pela vereadora Denise Pessôa/PT, debateu a situação das políticas públicas voltadas
às mulheres. Também fazem parte da PEM as parlamentares Tatiane Frizzo/PSDB, Gladis Frizzo/MDB, Marisol Santos/PSDB e Estela Balardin/PT.

AGOSTO
- Parlamento Regional: Vice-presidente da Câmara, vereador
Elisandro Fiuza acompanhou encontro em Antônio Prado.
- Moradia: Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e
Habitação debateu a regularização fundiária.
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SETEMBRO

- Ética Parlamentar: Por, pelo menos, quatro vezes a Comissão de Ética Parlamentar foi
acionada neste ano de 2021.
- Cápsula do Tempo: Na Semana do Idoso, a Comissão do Idoso fechou uma cápsula do
tempo com cartas de idosos.
- EJA: a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, Cultura, Desporto e
Lazer debateu a Educação de Jovens e Adultos.
- Semana do Legislativo: nos 129 anos da Câmara, o nome do jornalista Paulo Renato
Marques Cancian (in memoriam) foi concedido à Sala de Imprensa do Plenário.
- Visita Legislativa: Vereadores acompanham revitalização no antigo prédio do INSS
que receberá o Recanto da Compaixão Frei Salvador.
- Anita Garibaldi: Câmara lança selo, vídeo e matéria no Legislacast sobre bicentenário
de Anita Garibaldi. Produção: Bruna Giusti e Letícia Kreling.

OUTUBRO

- Visita Legislativa: os vereadores conferiram o funcionamento do Programa Caxias Navegar na Represa Dalbó.
- Combate ao câncer de mama: em apoio à campanha de prevenção contra o câncer de mama, vereadoras e servidoras vestiram rosa.
- Saúde: Parlamentares e representantes da Secretaria Municipal da Saúde reuniram-se em audiência de prestação de contas da pasta.
- Prêmio AMRIGS de Jornalismo: Parlamento conquistou o 1º Lugar na categoria Mídia Online do Prêmio AMRIGS de Jornalismo 2021 com a
reportagem especial “Informação Ética a Favor da Medicina em Tempos de Pandemia", produzida e editada pelo chefe da Assessoria de
Comunicação, jornalista Tales Giovani Armiliato.

NOVEMBRO

- TV Câmara Caxias: em comemoração aos 20 anos da TV Câmara Caxias, a equipe de Comunicação da
Câmara elaborou o documentário “TV Câmara Caxias – Um Sonho Democrático”, com roteiro e produção de
Eduardo Reis, Greici Mattos, Fábio Rausch e Tales Giovani Armiliato.
- Finanças: Comissão de Desenvolvimento Econômico analisou Projeto da Lei Orçamentária.
- Cidade: vereadores em audiência da Comissão de Legislação Participativa e Comunitária sobre os soltos.
- Sede Legislativa: em 22 de dezembro de 2021, a sede do Parlamento completou 25 anos de inauguração.
Houve três lançamentos: do livro “A Casa do Povo: 25 anos da Sede do Legislativo de Caxias do Sul”, e da
Exposição e do Documentário “Guardiãs da Terra”, com fotos de Gabriel Lain e textos de Vania Marta Espeiorin.

DEZEMBRO

- Gestão Pública: a Escola do Legislativo, com direção de Marisol Santos/PSDB, promoveu o 1º Encontro de Gestores Públicos Municipais.
- Cidadão Emérito: Entre os homenageados com o título de Cidadão Emérito neste ano, esteve o médico Dagoberto Vanoni de Godoy.
- Cidadã Caxiense: Entre os homenageados com o título de Cidadã Caxiense, esteve a advogada Mônica Montanari.
- Festa da Uva 2022: vice-presidente da Casa, Elisandro Fiuza integrou a comitiva de divulgação do evento ao presidente Bolsonaro, em Brasília.
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