Carta de Serviços

Apresentação
Em 1875, conforme as diretrizes do
projeto o cial do governo imperial
brasileiro, funda-se a Colônia Caxias.
Declarada como 5º Distrito de São
Sebastião do Caí, em 12 de abril de 1884, a
Freguesia de Santa Teresa de Caxias
subordina-se, então, às diretrizes da
Comissão de Terras. Sua autonomia
administrativa consolida-se em 20 de junho
de 1890, data da emancipação da Vila de
Santa Teresa de Caxias.
Dirigido, inicialmente, por uma junta
provisória nomeada, em 28 de junho de
1890, pelo governo estadual, o município
elege seus primeiros sete legisladores em
20 de outubro de 1891. Empossados no
ano seguinte, após um período de con itos
e disputas locais, os conselheiros instalam
as atividades parlamentares em 26 de
setembro de 1892, data o cial do início dos
trabalhos do Poder Legislativo em Caxias
do Sul, então denominado Conselho
Municipal.
As ações do Conselho se desenvolvem
até a Revolução de 1930, cuja ação dissolve
as iniciativas parlamentares em todo
terrítório nacional. Em 1931, por decreto do
G over no Federal, organizam-se os
Conselhos Consultivos Municipais, de
caráter não deliberativo, que, em Caxias,
desenvolve suas atividades até 1935,
quando, conforme previa a Constituição de
1 9 3 4 , re a l i z a m - s e e l e i ç õ e s p a r a a
reorganização dos poderes executivo e
legislativo. Elegem-se, então, sete
vereadores que se mantém até o início do
Estado Novo, que, entre 1937 e 1945,
interrompe, novamente, as atividades
parlamentares.
Promulgada a Constituição de 1946,

retomam-se os trabalhos legislativos e, em
29 de novembro de 1947, são diplomados
11 vereadores eleitos para compor a
primeira legislatura da Câmara Municipal
de Caxias do Sul. Ao longo do tempo, o
número de integrantes por legislatura
altera-se, conforme dispositivos
c o n s t i t u c i o n a i s. Co m p o s t a p o r 1 1
membros eleitos, durante as duas primeiras
legislaturas, a Câmara conta com 15
vereadores nas quatro legislaturas
seguintes, e, a partir da VII Legislatura, 21
parlamentares. Entre 2005 e 2012, a XIV e XV
legislaturas reúnem 17 vereadores, e, desde
2013, compõem o Legislativo caxiense 23
membros eleitos.
Localizada, atualmente, junto ao prédio
da Prefeitura Municipal, a Câmara ocupa
sua 10ª sede, inaugurada no dia 26 de
novembro de 1996. Desde sua instalação,
em 1892, o Poder Legislativo já se localizou
em endereços como a atual sede do Museu
Municipal, Casa de Cultura, Edifício Mútuo
Socorro e Galeria Comercial Jotacê.
Tranferida ao terceiro piso do Centro
Administrativo, em 20 de dezembro de
1988, a Câmara é atinigda, no dia 17 de
fevereiro de 1992, por um incêndio que
destrõe todo seu patrimônio e acervos
documentais.
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Visão
Ser referência nacional entre as Câmaras Municipais na qualidade da
prestação de serviços e na participação popular.

Institucional

Missão
Cumprir com excelência as funções legislativa e scalizadora, buscando a
promoção da qualidade de vida e a satisfação da comunidade caxiense.
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Possui também, como característica arquitetônica, videiras em suas fachadas
que funcionam como quebra sol natural nos meses de verão.
A Câmara tem a seguinte estrutura para possibilitar o seu funcionamento:
1º Subsolo
Sala das Sessões Deputado Nadyr
Rossetti
Espaço Cultural Mário Crosa
Registros e Revisão de Anais
2º Subsolo
An teatro Dr. Marino Kury
TV Câmara
Cozinha e Zeladoria
Vigilância
Térreo
Recepção
Gabinete da Presidência
Direção Geral
Assessoria Jurídica
Assessoria de Comunicação Social
Centro de Memória

Recursos Humanos
Serviços Administrativos Gerais
Telefonia
Reprogra a
Transportes
Patrimônio e Almoxarifado
Diretoria Legislativa
Assessoria Técnica Legislativa
Protocolo e Arquivo
Secretaria Legislativa
Denominação de Ruas

A Casa da Comunidade

Prédio da Câmara
O prédio da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, inaugurado em 1996, é
uma estrutura moderna e funcional, projetada para abrigar os serviços do
Poder Legislativo. Foi projetado dentro do conceito de acessibilidade total,
possuindo rampa que acessa todos os andares e sinalização tátil na entrada e
em toda a parte interna do prédio, o que permite aos portadores de
necessidades especiais percorrerem todas as instalações.

2º andar
Sala das Comissões
Bancadas
3º andar
Bancadas
Gabinetes de Vereadores

1º Andar
Controle Interno
Diretoria Administrativa
Financeiro
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Mesa Diretora
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1) VEREADOR POR UM DIA: Alunos de Ensino Fundamental defendem suas propostas em
sessão simulada. Objetivo do programa: incentivar os estudantes a conhecerem o
funcionamento do Legislativo, a exercitarem a cidadania e a vivenciarem a experiência
legislativa, elaborando e defendendo propostas em benefício da comunidade.

Projetos da Casa do povo

Ações e espaços acessíveis
A Câmara de Vereadores mantém diversos programas institucionais em atividade com o
propósito de envolver os diferentes segmentos sociais na vida parlamentar. A seguir, con ra
programas, espaços e iniciativas voltadas ou disponíveis à sociedade:

Crédito: Lucas Marques

2) JOVEM PARLAMENTAR: É dirigido aos acadêmicos de Ensino Superior. Objetivo do
programa: estimular os jovens a participarem da política, conhecerem o trabalho parlamentar
e a acompanharem a atuação do Legislativo.

Crédito: Zoraido Silva
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4) CÂMARA VAI AOS BAIRROS: Vereadores vão até a população e ouvem suas demandas.
Objetivos do programa: aproximar a população caxiense da Câmara de Vereadores; fortalecer
o poder Legislativo, ampliando ainda mais o contato e o diálogo dos parlamentares com as
diferentes comunidades e segmentos sociais; e intermediar a solução de problemas
apontados pela população. O projeto é realizado por meio de parcerias com as associações de
moradores, clubes de mães, igrejas, instituições de ensino e quaisquer outras entidades
interessadas.

A Casa da Comunidade

3) MEDIA (Missão Educativa Para a Democracia): Alunos de Ensino Médio participam de
atividades que estimulam a participação na vida política e o conhecimento em torno da
democracia. Objetivo do programa: desenvolver ações de caráter pedagógico voltadas à
promoção da democracia, ao estímulo da participação política e cidadã, e a uma maior
aproximação da Câmara com estudantes do Ensino Médio das redes pública e privada de
ensino.

Crédito: Fabiana de Lucena

5) CÂMARA CONVIDA: O Legislativo convida e recebe grupos organizados que desejam
conferir a estrutura e o funcionamento da Casa. Objetivos do programa: abrir ainda mais
espaço aos grupos organizados, entidades e associações, para conhecerem a estrutura e a
história do Legislativo e conferirem as sessões ordinárias e o trabalho dos vereadores; e
valorizar a participação do povo no debate político.
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7) CÂMARA ENCANTA: Grupos artísticos visitam o Legislativo e se apresentam à
comunidade. Objetivo do programa: aproximar mais os grupos artísticos e culturais do
Parlamento Municipal, com visitação ao Legislativo, abrindo espaço para que eles se
apresentem à comunidade caxiense e propaguem arte e conhecimento.
8) VISITAS GUIADAS: A comunidade em grupos ou individualmente, com agendamento
prévio, preferencialmente, conhece o funcionamento da Câmara. Objetivo do programa:
possibilitar às pessoas e aos grupos um maior aprendizado sobre o trabalho legislativo e sobre
o funcionamento da Câmara.

A Casa da Comunidade

6) VISITAS LEGISLATIVAS: Os vereadores conferem ações, projetos e obras públicas e
espaços e ações privadas mais voltadas ao benefício da população. Objetivo do programa:
possibilitar que os vereadores acompanhem de perto espaços, obras e serviços
preferencialmente públicos executados ou em andamento. A partir da visita, os
parlamentares obtêm informações para avaliar a situação da obra, serviço ou atendimento e,
se necessário, solicitar providências dentro de sua competência legislativa.

Crédito: Maiara Zanatta Gallon - Visita Guiada Projeto Pescar

9) ESCOLA DO LEGISLATIVO: Órgão ligado à presidência da Casa. Objetivo: aprofundar a
aproximação entre o Parlamento e a comunidade, por meio de projetos de educação política
e mecanismos de participação popular, visando ao fortalecimento do poder Legislativo como
instrumento essencial ao Estado democrático e ao exercício da cidadania. A Escola do
Legislativo também busca ampliar ainda mais a quali cação dos servidores e o diálogo com as
câmaras da região, por meio de palestras, cursos e trocas de experiências.
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11) PARLAVOX:
O Projeto Sistema Parlavox é uma espécie de plataforma multimídia que oferece para acesso
da comunidade e da imprensa vídeos, áudios e textos de discursos e votações dos
par lamentares caxienses. Pode ser acessada pelo site do Legislativo:
www.camaracaxias.rs.gov.br

A Casa da Comunidade

10) PARLAMENTO REGIONAL: Órgão que agrega Câmaras de Vereadores da região. Objetivo:
integrar ainda mais os municípios do Nordeste Gaúcho na promoção de debates e soluções
para demandas comuns.11) CENTRO DE MEMÓRIA:
O Centro de Memória da Câmara Municipal de Caxias do Sul é o arquivo das memórias,
informações, imagens, vídeos, áudios e documentos da Câmara cujo acesso está disponível à
comunidade pelo site do Legislativo (www.camaracaxias.rs.gov.br). O Centro de Memória
reúne mais de 1 milhão de páginas de documentos históricos digitalizados, que compõem os
acervos do Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami e Arquivo Histórico da Câmara
Municipal de Caxias do Sul.

12) LEGIX:
Sistema de busca e acompanhamento de processos legislativos por meio do site do
parlamento: www.camaracaxias.rs.gov.br, no link “Pesquisa Legislativa”/Processos
Legislativos.

Carta de Serviços

MAIS INFORMAÇÕES: Agendamentos das atividades podem ser viabilizados por meio do
fone 3218.1699 ou pelo rp@camaracaxias.rs.gov.br

A Casa da Comunidade

13) ESPAÇOS DE ACESSO PÚBLICO NA CASA DO POVO, EM CAXIAS DO SUL:
1) Sala das Comissões Vereadora Geni Peteﬃ
2) An teatro Vereador Marino Kury
3) Plenário Deputado Nadyr Rossetti
4) Casa de Leitura, Memória e Educação Legislativa
5) Estúdio Jimmy Rodrigues (TV Câmara Caxias)
6) Espaço Cultural Mário Crosa
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COMISSÕES EM ATUAÇÃO - 2020
Comissões Permanentes:
1) CCJL – Comissão de Constituição, Justiça e Legislação
2) CDEFCOT - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle
Orçamentário e Turismo
3) CDHC - Comissão de Direitos Humanos e Cidadania
4) CSMA – Comissão de Saúde e Meio Ambiente
5) CECTICDL – Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, Cultura, Desporto e
Lazer
6) CDUTH – Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação
7) CAAPC – Comissão de Agricultura, Agroindústria, Pecuária e Cooperativismo
8) CLPC – Comissão de Legislação Participativa e Comunitária
9) CEP – Comissão de Ética Parlamentar
10) CI - Comissão do Idoso
11) CSPPS - Comissão de Segurança Pública e Proteção Social
12) Procuradoria Especial da Mulher

Crédito: Reunião da escolha de comissões - Gustavo Tamagno Martins

Comissões Permanentes

Comissões parlamentares tratam de temas e demandas da população
Paralelamente à atuação em plenário, os parlamentares promovem atividades, como
reuniões, audiências e avaliação de matérias, por meio das comissões legislativas. Hoje, estão
em vigor 10 comissões permanentes, duas temporárias, sete frentes, duas subcomissões e a
Procuradoria Especial da Mulher. No caso das comissões permanentes, são constituídas por
cinco vereadores, sendo um deles o presidente do grupo. As comissões são órgãos técnicos e
políticos 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 ou subcomissões têm a
nalidade de tratar de um assunto especí co, com prazo para terminar, e envolvem quatro
categorias: Especial, Inquérito, Processante e de Representação. A comunidade pode se fazer
presente nas reuniões ordinárias e nas audiências públicas promovidas pelos grupos
parlamentares.
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Comissões Temporárias:
1) Comissão Temporária Especial para o Enfrentamento da Violência
2) Comissão Temporária Especial em Defesa dos Consumidores da Telefonia em Caxias do Sul
Frentes Parlamentares:
1) Frente Parlamentar Pró-Universidade Pública Federal na Serra Gaúcha
2) Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas de Juventude
3) Frente Parlamentar “A Maesa é Nossa!"
4) Frente Parlamentar Pró-anexação de Cazuza Ferreira e Juá à cidade de Caxias do Sul
5) Frente Parlamentar para Discutir a Implantação de um Autódromo no Município
6) Frente Parlamentar em defesa da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul
(Codeca)
7) Frente Parlamentar em defesa do Término das Obras de Ampliação do Hospital Geral.

Comissões Permanentes

- Procuradoria Especial da Mulher (PEM):
A PEM tem entre suas competências zelar pela participação efetiva das vereadoras no
Parlamento, receber denúncias de crimes contra o público feminino; acompanhar e scalizar
programas voltados à igualdade entre homens e mulheres; implementar campanhas
educativas e contra qualquer tipo de discriminação; e promover estudos e debates a respeito
da violência contra elas.

Crédito: Procuradoria Especial da Mulher (PEM) - Karine Zanardi
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Câmara de Vereadores de Caxias do Sul
Rua Alfredo Chaves, 1323 - CEP 95020-460
Bairro Exposição - Caxias do Sul - RS - Brasil
Fone/Fax: (54) 3218.1600
faleconosco@camaracaxias.rs.gov.br
Horário de Funcionamento:
Segunda e Sexta - das 8h às 18h
Nas terças, quarta e quintas - das 8h às 20h

@camaracaxias

facebook.com/camaracaxias

youtube.com/tvcamaracaxias

@camaracaxias

