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Introdução 

 

A Carta de Serviços,  instituída  pela Lei n. 13.460 de 16 de junho de 2017, 

e Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017, é um documento elaborado pela 

organização pública que visa informar aos  cidadãos quais os serviços prestados 

por ela, como acessar e  obter esses serviços e  quais são os compromissos de 

atendimento estabelecidos. 

Na Câmara Municipal de Flores da Cunha, esse documento apresenta os 

serviços prestados à comunidade, garantindo a transparência de suas atividades. 

Na certeza de que a carta é uma forma de aproximação com o cidadão, a 

Câmara, por intermédio dos seus servidores, utilizando os canais de comunicação, 

coloca-se à disposição para o acolhimento de sugestões que possam resultar no 

aprimoramento e na qualificação do atendimento à comunidade florense. 
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A história da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha 

 

O 1º Conselho Municipal (Legislativo) foi criado em 1924. Quatro anos 

após, em 20 de setembro de 1928, o Conselho foi renovado.  Mas estes não tiveram 

a chance de legislar pelo mesmo período. Com a tomada do poder por parte de 

Getúlio Vargas, em dezembro de 1931, foi formado um Conselho Consultivo que 

exercia o papel legislativo. Em dezembro de 1935 tomou posse a 1ª Câmara de 

Vereadores, formada por sete membros, encarregada de elaborar a Lei Orgânica.  

Depois disso, houve o golpe do Estado Novo, de Getúlio Vargas, e só em 

1947 é que houve eleições com o voto direto para as Câmaras. Assim, em 1947, 

foram realizadas as eleições diretas para a 1ª Câmara. Desta forma, em 6 de 

dezembro de 1947 assumiram os vereadores eleitos pelo povo. 

O prédio da Câmara de Vereadores chama-se Casa Legislativa Raymundo 

Paviani, em homenagem ao ex-prefeito e vereador por três mandatos, Raymundo 

Paviani. A Sala de Sessões da Câmara de Vereadores chama-se Olindo Carlos 

Toigo, em homenagem ao vereador por dois mandatos, Olindo Carlos Toigo. A sala 

de sessões possui acesso para pessoas com mobilidade reduzida, com rampa, piso 

tátil e elevador, e possui 88 lugares. O prédio é cedido ao Poder Legislativo e 

pertence ao Poder Executivo Municipal e chama-se Centro Administrativo Angelo 

Araldi. 
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Politica de Qualidade 

 

A Câmara de Vereadores executa suas funções legislativas com eficácia, 

através dos princípios da legalidade e da transparência e fiscaliza a legislação, as 

obras e as ações da administração pública municipal, em prol da comunidade. 
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Vereadores (Legislatura 2021- 2024) 

 

Os trabalhos da Câmara são dirigidos pela Mesa Diretora, formada pelo 

Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, eleitos pelos 

Vereadores. 

 

Composição 2017 – 2020: 

 

Clodomir José Rigo (PROGRESSISTAS) - (Presidente) 

Silvana De Carli (PROGRESSISTAS) - (Vice-Presidente) 

Angelo Antoninho Boscari Junior (PDT) - (1º Secretário) 

Luiz André de Oliveira (REPUBLICANOS) - (2º Secretário) 

Ademir Antonio Barp (MDB) 

Carlos Roberto Forlin (MDB) 

Diego Tonet (PROGRESSISTAS) 

Horário Natalino Rech (PSB) 

Vitório Francisco Dalcero (MDB) 

 

68, contou com os vereadores: Dante Bordin, Kurt Werner Menz, Marcílio de Andrade 

Cardoso, 
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Função do Vereador 

 

A função principal do Vereador é fiscalizar a atuação e o desempenho do 

Governo Municipal, verificando os meios utilizados e apurando a qualidade dos 

resultados produzidos para a comunidade. Ser vereador é servir o povo e não, se 

servir do povo. Ser vereador é abrir mão de parte da vida pessoal, familiar e 

profissional para se dedicar ao Município e à comunidade. Ser vereador é não se 

apropriar do cargo, mas trabalhar pela qualidade de vida do cidadão. 

 

 

A quarta legislatura que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atuou de 69 a 72, contou com os vereadores: Eddi Oaigen, Horst Ernest Volk, Julio 

Floriano Petersen, Ped 
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Comunicação com o Cidadão 

 

A Câmara Municipal de Flores da Cunha atende ao público em sua sede, 

localizada na rua São José, 2500, Centro, CEP: 95270-000 caixa postal 92.  

Horário de atendimento ao público: de segunda à sexta-feira, das 13h15 às 

19h15. 

Horário das Sessões Plenárias: segundas-feiras, às 18h, na sala de Sessões 

Olindo Carlos Toigo. 

As sessões ordinárias, extraordinárias, reuniões especiais e solenes são 

transmitidas ao vivo pelo canal da Câmara de Veraedores no You Tube: (Câmara 

de Vereadores de Flores da Cunha): 

https://www.youtube.com/c/CâmaraFlores 

 

Horário das reuniões das comissões permanentes: quintas-feiras, às 18h  

 

Contato Geral e whatsapp: (54) 3292.6400 

 

Secretaria  

(54) 3292-6401 (Atendimento) - atendimento@camaraflores.rs.gov.br 

(54) 3292-6417 (Protocolos) - secretaria@camaraflores.rs.gov.br 

(54) 3292-6402 (Assessoria Legislativa)  - secretariageral1@camaraflores.rs.gov.br 

 

Diretoria Geral 

(54) 3292-6403 - diretoria@camaraflores.rs.gov.br 

 

Assessoria Jurídica 

(54) 3292-6405 - juridico@camaraflores.rs.gov.br 

 

Assessoria Contábil  

(54) 3292-6418 - contabilidade@camaraflores.rs.gov.br 

 

Assessoria de Comunicação 

(54) 3292-6420 - imprensa@camaraflores.rs.gov.br 

https://www.youtube.com/c/CâmaraFlores
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Assessorias de Bancadas: 

Bancada do PDT 

(54) 3292-6412 - bancadapdt@camaraflores.rs.gov.br 

Vereadora Angelo Boscari  vereadorangeloboscari@camaraflores.rs.gov.br 

 

Bancada do MDB 

(54) 3292-6415 - bancadamdb@camaraflores.rs.gov.br 

Vereador Ademir Antonio Barp - vereadorademirbarp@camaraflores.rs.gov.br 

Vereador Carlos Roberto Forlin - vereadorgugaforlin@camaraflores.rs.gov.br 

Vereador Vitorio Francisco Dalcero - vereadorvitoriodalcero@camaraflores.rs.gov.br 

 

Bancada do Progressistas 

(54) 3292-6411 - bancadapp@camaraflores.rs.gov.br 

Vereador Clodomir José Rigo - vereadorclodorigo@camaraflores.rs.gov.br 

Vereador Diego Tonet - vereadordiegotonet@ camaraflores.rs.gov.br 

Vereadora Silvana De Carli - vereadorasilvanadecarli@camaraflores.rs.gov.br 

 

Bancada do PSB 

(54)3292-6440 - bancadapsb@camaraflores.rs.gov.br 

Vereador Horácio Rech - vereadorhoraciorech@camaraflores.rs.gov.br 

 

Bancada do Republicanos 

(54)3292-6410 - bancadarepublicanos@camaraflores.rs.gov.br 

Vereador Luiz André de Oliveira – vereadorluizdeoliveira@camaraflores.rs.gov.br 
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Canais de Comunicação 

 

Visando cumprir a Lei de sua integralidade, e também garantir o direito 

universal à informação, a Câmara de Flores da Cunha disponibiliza mecanismos 

para que as pessoas com deficiência visual possam acessar seu portal oficial 

www.camaraflores.rs.gov.br 

Além dos canais de atendimento ao público, da Ouvidoria, a Câmara de 

Vereadores possui outros canais de comunicação que prestam informações sobre 

os trabalhos do Poder Legislativo de Flores da Cunha.  

No canal Fale Conosco o cidadão pode efetuar uma solicitação e verifiquar 

informação de seu interesse, através do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), 

que pode ser acessado no site oficial www.camaraflores.rs.gov.br na aba superior 

Portal Transparência, no campo Acesso à Informação. 

Nas redes sociais, o cidadão também tem acesso ao envio de mensagem 

para a Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores. 

 

Site Oficial: www.camaraflores.rs.gov.br 

Ouvidoria: https://www.camaraflores.rs.gov.br/ouvidoria 

Fale Conosco (Acesso à Informação): https://www.camaraflores.rs.gov.br/sic 

Assessoria de Comunicação (e-mail): imprensa@camaraflores.rs.gov.br 

Facebook: https://www.facebook.com/camaraflores/ 

Instagram: https://www.instagram.com/camara_floresdacunha/ 

You Tube: https://www.youtube.com/c/CâmaraFlores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.camaraflores.rs.gov.br/
http://www.camaraflores.rs.gov.br/
http://www.camaraflores.rs.gov.br/
https://www.camaraflores.rs.gov.br/ouvidoria
https://www.camaraflores.rs.gov.br/sic
mailto:imprensa@camaraflores.rs.gov.br
https://www.facebook.com/camaraflores/
https://www.instagram.com/camara_floresdacunha/
https://www.youtube.com/c/CâmaraFlores
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Ouvidoria 

 

Este espaço é destinado a acolher as demandas da população, além de 

registrar sua sugestão, reclamações ou denúncia de ato ilícito cuja solução 

dependa da atuação da Câmara Municipal. A Ouvidoria Geral responderá em até 

15 (quinze) dias, a contar do seu recebimento, as demandas que lhes forem 

enviadas, sendo que esse prazo será de 30 (trinta) dias, quando a demanda 

necessitar de encaminhamentos ou respostas de outros órgãos.  

Caso queira entrar em contato, você pode acessar o canal oficial da 

Câmara de Vereadores de Flores da Cunha www.camaraflores.rs.gov.br no canto 

superior direito clique na aba Ouvidoria, lá você será direcionado para o canal para 

protocolar sua manifestação. Neste mesmo canal, o cidadão tem acesso ao 

acompanhamento de manifestações e o relatório da Ouvidoria.  

O cidadão também pode enviar um e-mail para 

ouvidoria@camaraflores.rs.gov.br, ligar para o telefone (54) 3292.6400 ou 

protocolar requerimento junto à Secretaria da Câmara de Vereadores, na rua São 

José, 2500, Centro, de segunda a sexta-feira, das 13h15 às 19h15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.camaraflores.rs.gov.br/
mailto:ouvidoria@camaraflores.rs.gov.br
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Acessibilidade 

 

A Câmara de Vereadores de Flores da Cunha garante a acessiblidade de 

seus usuários, pois disponibiliza o alto contraste e aplicativo de leitura em libras em 

seu canal oficial, a fim de facilitar a busca de informação. Em seu meio físico, a 

Casa Legislativa Raymundo Paviani possui acessibilidade para portadores de 

necessidades especiais, com piso tátil, rampa de acesso e elevador. A Câmara 

disponibiliza uma cadeira de rodas para os visitantes que possuirem mobilidade 

reduzida. 

Quer nos visitar?  

Entre em contato com a Câmara pelo telefone e Whatsapp (54) 3292.6400 
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O Poder Legislativo e suas Funções 

 

A Câmara Municipal, também chamada de Câmara de Vereadores pela 

Constituição Federal é a representação do Poder Legislativo em caráter municipal. 

A Câmara é um órgão independente e autônomo, que exerce quatro funções 

básicas: a primeira é a função legislativa que consiste em elaborar as leis sobre 

matérias de competência exclusiva do Município; a segunda é a função de 

fiscalização, cujo objetivo é o exercício do controle da Administração Pública local, 

quanto à execução orçamentária e ao julgamento das contas apresentadas pelo 

Prefeito, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado; a terceira função é a 

julgadora, que ocorre nas hipóteses de infrações político-administrativas cometidas 

pelos Administradores Municipais ou pelos próprios vereadores e previstas em lei 

de caráter político-administrativo, que podem resultar na pena de perda de 

mandato; a quarta função é a administrativa e restringe-se à sua organização 

interna, estruturação de seu quadro de pessoal, direção de seus serviços auxiliares 

e elaboração de seu Regimento Interno. 
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Período Legislativo 

 

A Câmara de Vereadores reunir-se-á anualmente em período ordinário e 

independente de convocação, de 1° de fevereiro a 21 de dezembro, conforme o art. 

15 da Lei Orgânica Municipal, em dia e hora previstos no art. 94 do Regimento 

Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 
 

Casa Legislativa Raymundo Paviani, Rua São José, 2500, Centro, Flores da Cunha - RS 
 

 

Sessões Legislativas 

  

A Câmara Municipal realizará Sessão Plenária Ordinária, nas segundas-

feiras, às 18h. A Câmara de Vereadores é composta por nove (09) Vereadores, 

conforme determina o Art. 29 da Constituição Federal, que são eleitos pelo voto 

direto e secreto, para um mandato de quatro anos.  

A Sessão Plenária Ordinária ocorre todas as segundas-feiras, a partir das 

18h, são abertas ao público, e terá duração máxima de três horas e se realizará 

pela composição das seguintes partes: 

Leitura do Expediente: leitura dos documentos oficiais endereçados à 

Câmara Municipal, para os quais seja necessário dar a devida publicidade, que 

serão lidos de forma resumida. 

Pequeno Expediente: (até 05 vereadores) utilizado para justificar 

requerimentos e indicações. 

Grande Expediente: (até 03 vereadores, com duração máxima de 15 

minutos cada) utilizado para assuntos de livere escolha. 

Ordem do Dia: matérias em que a Câmara precisa se manifestar através 

do voto. 

Explicações Pessoais: manifestação dos vereadores sobre ações 

individuais assumidas durante a legislatura.  

 

Sessão Extraordinária 

 

A Sessão Plenária Extraordinária será convocada de ofício pelo presidente 

ou a requerimento de Líder, aprovado pelo Plenário, e se destinará à apreciação 

de matéria relevante ou acumulada, devidamente especificada no ato de 

convocação. A convocação será com antecedência mínima de 48 horas. 

 

Sessão de Instalação da Legislatura e Posse 

 

A Câmara Municipal de Flores da Cunha instalar-se-à no primeiro  ano de 

cada legisaltura, no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição, em Sessão 
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Solene de instalação, independentemente de número, aberta pelo Presidente da 

Legislatura  finda, que transmitirá  a presidência ao Vereador eleito com o maior 

número de votos dentre so presentes, para dar posse aos Vereadores, Prefeito, 

Vice-Prefeito, além de eleger a Mesa para o primeiro biênio. 

 

Sessões Solenes 

 

As sessões solenes são destinadas a homenagear datas históricas, 

entidades, empresas, personalidades ilustres, e à concessão de títulos e outras 

honrarias. 
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Comissões 

 

As Comissões são órgãos técnicos constituídos de vereadores para, em caráter 

permanente ou transitório, assessorar, mediante instrução de matérias em tramitação, 

investigar ou representar a Câmara. As Comissões classificam-se, conforme sua 

natureza, objeto e forma de atuação, em permanentes e temporárias. 

 

Comissões Permanentes: 

 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final: É competência específica 

da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final opinar sobre o aspecto 

constitucional, jurídico, legal e regimental das proposições, as quais não poderão 

tramitar na Câmara sem seu parecer.  

Comissão de Finanças e Orçamento: Compete à Comissão de Finanças e 

Orçamentos emitir parecer sobre todos os assuntos de caráter financeiro, 

orçamentário e tributário, e sobre a prestação de contas do Prefeito Municipal.  

Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos 

Humanos: Compete a esta Comissão opinar, promover estudos, debates, 

pesquisas e audiências sobre assuntos ligados à educação, saúde, ao meio 

ambiente, à agricultrua, aos serviços públicos e aos direitos humanos.  

 

Comissões Temporárias: 

 

Comissão de ética Parlamentar: Compete à Comissão de Ética zelar pelo 

funcionamento harmônico e pela imagem do Poder Legislativo, na forma do 

Código de Ética e da legislação pertinente e instruir processos contra Vereadores 

por infrações ao Código de Ética. 

Comissão Participativa e Popular: Compete à Comissão Participativa e Popular 

receber sugestões de iniciativa legislativa apresentadas por pessoas jurídicas de 

Direito Privado, sem fins lucrativos, inclusive entidades de classe, exceto partidos 

políticos, organizações internacionais, órgãos e entidades da Administração 

Pública Direta e Indireta. 

Comissão de Prevenção às Drogas: Compete à Comissão de Prevenção às 
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drogas realizar estudos sobre o tema da sua área de competência e maneiras de 

prevenção ao uso de drogas; opinar sobre proposições relativas a prevenção ao 

uso de drogas; promover iniciativas e campanhas de prevenção contra as drogas; 

receber reclamações e encaminhá-las aos órgãos competentes; ministrar cursos, 

promover palestras e audiências públicas sobre temas que envolvem a 

drogadição e prevenção ao uso de drogas; estudar, participar de conferências, 

debater, emitir pareceres técnicos e adotar as medidas cabíveis na sua esfera de 

atribuição. 

Comissão Especial de Revisão do Código de Posturas: Compete à Comissão 

Especial de Revisão do Código de Posturas analisar, apresentar e incluir 

informações referentes à atualização da Lei Municipal nº522, de 15 de dezembro 

de 1969. 
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Organograma 
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Presidente 

 

O Presidente é o representante legal da Câmara Municipal nas suas 

relações externas, com competência e incumbência de exercer as funções 

administrativas, fiscalizatórias e diretivas de todas as atividades da Câmara de 

Vereadores. 

 

Diretoria Geral 

 

É função do Diretor Geral Planejar, dirigir, orientar e coordenar as 

atividades e diretrizes, políticas e estratégicas, em apoio às atividades 

administrativas institucionais relativas aos serviços legislativos; promover e 

integrar, juntamente com as diretorias, as atividades desenvolvidas pelos setores 

do Poder Legislativo; criar instrumentos de gestão, visando à eficiência, eficácia e 

efetividade dos serviços e servidores; coordenar e encaminhar as ações de 

manutenção da atividade legislativa e das instalações da Câmara; despachar com 

o Presidente todo o expediente dos serviços que dirige; coordenar a promoção, a 

articulação e a integração das atividades desenvolvidas pelos órgãos auxiliares do 

Poder Legislativo; comandar, orientar, coordenar e controlar as atividades 

desenvolvidas em questões relacionadas à organização estrutural e funcional; 

orientar a definição de políticas de integração e valorização dos servidores; orientar 

procedimento à regulamentação de questões administrativas do funcionamento 

organizacional; administrar as contratações referentes à área de atuação; estar 

presente a todas às sessões realizadas na Câmara e às reuniões da Mesa Diretora; 

desempenhar atividades correlatas, em apoio ao desenvolvimento dos trabalhos 

 

Assessoria Jurídica  

 

Sua função é assessorar direta o Presidente sobre assuntos jurídico-

legislativos; assessorar o Presidente nos contatos com o Poder Executivo Municipal 

e outros Poderes e Órgão Públicos da Federação, que importem em questões 

jurídico-legislativa; estudar processos e assuntos que lhe sejam submetidos pelo 

Presidente; analisar aspectos de constitucionalidade e legalidade da legislação 
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municipal; despachar com o Presidente e participar de reuniões no recinto da Casa, 

quando convocado, bem como acompanhar o Presidente e a Mesa Diretora em 

reuniões fora das dependências da Câmara, junto a Poderes e Órgãos Públicos; 

acompanhar os mesmos em viagens de interesse da Câmara quando necessário; 

analisar todo material de natureza jurídica recebida e enviada pelo Gabinete do 

Presidente; orientar subsidiariamente os parlamentares componentes das 

Comissões na emissão de pareceres, sempre que solicitado. 

 

Assessoria de Comunicação 

 

Sua função é responder pela divulgação e veiculação nos meios de 

comunicação representando o Poder Legislativo e cuidando para que sua imagem 

seja zelada e apresentada de forma convincente aos interesses da organização; 

responder pelos contatos do Poder Legislativo com a imprensa; organizar 

entrevistas coletivas; formular pautas e planejar coberturas jornalísticas nas 

sessões plenárias, solenes, especiais, extraordinárias, reuniões e audiências 

públicas permanentes ou temporárias e demais atividades promovidas pelo Poder 

Legislativo, inclusive atividades externas de representação; desenvolver, planejar, 

propor, executar e avaliar projetos na área de comunicação; coordenar tarefas 

relacionadas ao cerimonial e protocolo da Casa; prestar assistência aos gabinetes 

dos vereadores em assuntos atinentes a comunicação social; recepcionar o público 

nas sessões especiais e solenes e outras atividades que o exigirem; planejar e 

promover maior integração da organização com comunidade e campanhas de 

opinião pública; assessorar na elaboração e propor estratégias de divulgação e 

comunicação para a Câmara; fazer-se presente às Sessões Plenárias, às reuniões 

da Mesa e das Comissões; executar tarefas correlatas. 

 

Contabilidade  

 

Sua função é executar os serviços de contabilidade no órgão legislativo; 

assessorar e executar trabalhos de ordem técnica no campo contábil, financeiro, 

orçamentário, tributário e patrimonial; prestar assessoramento ao Presidente, à 

Mesa, às Comissões, aos Vereadores e à Direção sobre matéria contábil, 



22 
 

 
 

Casa Legislativa Raymundo Paviani, Rua São José, 2500, Centro, Flores da Cunha - RS 
 

financeira, patrimonial, orçamentária e tributária; fazer levantamento e organizar 

demonstrativos contábeis patrimoniais e financeiros; organizar e assinar balanços 

e balancetes; emitir pareceres sobre matéria contábil, financeira, orçamentária e 

tributária; preparar relatórios informativos sobre a situação financeira, patrimonial, 

orçamentária; orientar, do ponto de vista contábil, o levantamento dos bens 

patrimoniais; planejar modelos e fórmulas para uso dos serviços de contabilidade; 

assessorar a Comissão de Finanças e Orçamento sobre matéria orçamentária e 

tributária, ou outras Comissões que tratem da matéria; controlar dotações 

orçamentárias referentes à remuneração dos Vereadores; atualizar-se quanto à 

efetiva realização da receita e despesa no âmbito municipal com vistas ao cálculo 

da remuneração dos Vereadores e de outras despesas da Câmara Municipal; 

controlar a execução orçamentária da Câmara; executar o processamento da 

despesa, contabilização orçamentária, financeira e patrimonial; elaborar planos de 

contas e preparar normas de trabalho contábil; providenciar a suplementação de 

livros contábeis de escrituração cronológica ou sistemática;  fazer revisão de 

balanços; efetuar perícias contábeis; preparar informativos sobre a situação 

financeira e patrimonial da repartição dos bens patrimoniais da Câmara; realizar 

estudos e pesquisas para o estabelecimento de normas diretoras de contabilidade 

da Câmara; elaborar o orçamento anual do Legislativo; fazer os empenhos e 

elaborar as liberações dos pagamentos;  conferir a transferência do duodécimo da 

Câmara na data determinada; solicitar suplementação ou movimentação de verba 

orçamentária quando necessário; coordenar as providências relativas ao controle 

interno e externo da Câmara de Vereadores e dos processos de prestação de 

contas em geral; elaborar e acompanhar os relatórios da gestão fiscal, inclusive os 

previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, dentro dos prazos legais; registrar o 

fluxo de pessoal da Câmara Municipal, desde a nomeação até a aposentadoria; 

executar atividades relativas à gestão dos recursos humanos, entre elas, o controle 

da efetividade, o lançamento e controle dos registros funcionais e financeiros, e a 

elaboração da folha de pagamento; encaminhar e arquivar documentos do setor; 

proceder ao tombamento de bens, efetuar levantamento periódico do patrimônio, 

bem como transferir ou adequar a locação dos bens da Câmara; participar de 

comissões de licitações, inquéritos, controle interno, e outras, quando formalmente 

designado; executar tarefas afins por determinação superior. 
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Diretor Legislativo 

 

Sua função é planejar, dirigir, orientar e coordenar as atividades de apoio 

imediato ao desenvolvimento do processo legislativo; dirigir as atividades inerentes 

às unidades administrativas que prestam atendimento ao processo legislativo; 

coordenar as atividades relacionadas com a tramitação legislativa das proposições 

apresentadas ao Poder Legislativo; dirigir e coordenar a distribuição dos projetos 

às comissões legislativas e coordenar a organização e arquivo da legislação 

municipal produzida; determinar a elaboração de proposições legislativas e a 

emissão do respectivo parecer, observando-se os aspectos constitucional, legal, 

regimental, redacional e de técnica legislativa; elaborar relatórios; adotar 

procedimentos visando ao aprimoramento e à eficiência dos serviços executados 

pela Câmara, no âmbito administrativo, estar presente a todas às sessões 

realizadas na Câmara, permanecer à disposição da Mesa Diretora e do Presidente 

para execução de serviços. 

 

Assessor Legislativo 

 

Sua função é prestar assessoramento à Mesa Diretora, ao Presidente e aos 

vereadores; fazer entregas, nas áreas competentes da Câmara Municipal, de 

processos e expedientes em geral; prestar atendimento ao público; providenciar a 

retirada de livros, periódicos, leis, decretos e outras publicações, quando solicitado, 

mediante autorização expressa; atender a audiências e reuniões, auxiliando no 

desempenho da função parlamentar; prestar assessoramento político; 

acompanhar, junto às áreas competentes do Poder Legislativo, ou órgãos do 

Executivo, ou, ainda, aos organismos públicos em geral, a tramitação de 

expedientes de interesse do Poder Legislativo; elaborar esboços de anteprojetos 

de lei de interesse do Poder Legislativo; manter-se atualizado sobre alterações na 

legislação municipal; auxiliar a elaboração de projetos, pedidos de informação, 

indicações e outras providências solicitadas; observar prazos e acompanhar 

procedimentos do processo legislativo, tais como, tramitação de projetos, 

formalidades, competência. 
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Agente Legislativo 

 

Sua função é redigir atas e anais das reuniões e sessões da Câmara, nos prazos e 

na forma regimental; coletar discursos e outros documentos lidos durante a sessão 

e preparar o material da sessão para inclusão nos Anais ou arquivo; operar 

sistemas de reconhecimento de voz; providenciar a gravação das sessões 

plenárias, catalogação e armazenamento dos cd’s; executar atividades relativas à 

microinformática, compreendendo digitação, operação de microcomputador, 

gerenciamento de arquivos e de sistemas de informações utilizados na Câmara; 

executar serviços de classificação, catalogação, guarda e conservação de 

processos, livros, periódicos e documentos no arquivo, de acordo com as técnicas 

e padrões arquivísticos adotados pela Câmara; executar os serviços de 

manutenção do banco de dados informatizado do arquivo permanente da Câmara 

através do Cadastro e alimentação do sistema eletrônico de documentos, com a 

inclusão/digitação dos dados referentes a toda a documentação armazenada no 

Arquivo, em conformidade com a metodologia estabelecida e com a Classificação 

de Assuntos da Câmara, com descrição individual dos documentos no que se refere 

às seguintes informações: autor, signatário, destinatário, número do documento, 

tipo de documento, assunto, data e hora de recebimento, palavras-chave, fundo, 

tempo de guarda, data do descarte, situação (corrente, intermediário, permanente), 

localização no arquivo físico (prateleira, estante, caixa), entre outras; executar a 

triagem para avaliação e eliminação de documentos, considerando a legislação 

vigente e a Tabela de Temporalidade da Câmara, e elaborar a Ata de Descarte; 

organizar o arquivo físico através do acondicionamento, ordenação e guarda da 

documentação com a inclusão dos códigos de arquivamento nos documentos 

físicos a serem arquivados; efetuar buscas de processos, livros e documentos em 

geral; permitir e controlar o exame dos documentos e livros, efetuando cópias 

solicitadas;  preparar livros e periódicos para encadernação; organizar e conservar 

o acervo bibliográfico de livros, periódicos e publicações, mantendo sistema de 

empréstimo dos mesmos aos servidores e vereadores da Câmara; realizar coleta 

de preços para materiais que possam ser adquiridos sem licitação; efetuar 

pequenas compras, encaminhando aos fornecedores os pedidos assinados pelas 
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autoridades competentes; auxiliar no recebimento e armazenamento de 

suprimentos em geral; registrar, controlar e distribuir o material de expediente da 

Câmara; receber e distribuir documentos e correspondências nas dependências da 

Câmara e fora dela; postar e apanhar correspondências da Câmara e a ela 

destinadas; receber, informar e encaminhar o público aos setores desejados; 

auxiliar nos serviços relativos à gestão dos recursos humanos, entre eles, o controle 

da efetividade, o lançamento e controle dos registros funcionais e financeiros, a 

elaboração da folha de pagamento, a elaboração de atos e portarias de pessoal, e 

o desenvolvimento dos recursos humanos; dar encaminhamento aos expedientes 

deliberados na Ordem do Dia e aos lidos na sessão; protocolar e dar 

encaminhamento aos documentos pertinentes às Bancadas, Vereadores e 

Comissões; receber, protocolar e dar o adequado encaminhamento a todos os 

documentos que derem entrada na Câmara, bem como protocolar o seu andamento 

interno, prestando informações atualizadas aos interessados; controlar a saída de 

documentos oficiais para entrega sob protocolo, especialmente ao Poder Executivo 

e a demais órgãos públicos e a particulares; redigir Leis, Decretos Legislativos, 

Resoluções e Pareceres sujeitos à promulgação legislativa; emitir os autógrafos 

dos Projetos de Lei; manter atualizado os livros de presença dos Vereadores às 

sessões da Câmara e reuniões das Comissões e auxiliar na elaboração dos 

rodízios de inscrição de Vereadores para os expedientes das sessões; redigir 

certidões e atestados; assistir as sessões plenárias; auxiliar na organização, 

protocolo e realização de audiências públicas, sessões solenes, festivas e demais 

eventos organizados pela Câmara; operar com aparelhos telefônicos de ligação, 

atender a chamadas internas e externas, receber, registrar e transmitir mensagens; 

operar aparelhos de fax e scanner; operar máquinas copiadoras, providenciando 

as cópias solicitadas, e fazer-lhes a manutenção de rotina; e apresentar relatório 

das cópias fornecidas, controlando as respectivas cotas; participar de comissões 

de licitações, inquéritos, controle interno, e outras, quando formalmente designado; 

ser responsável pelo recebimento, guarda e movimentação de valores; efetuar 

pagamentos e recolhimentos, devidamente autorizados pelo Presidente; preencher 

e assinar cheques bancários juntamente com o Presidente da Câmara; manter 

registro de movimento bancário atualizado; observar prazos legais para fins de 

recebimento e pagamentos; executar tarefas afins por determinação superior. 
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Assessor de Bancada 

 

Atualmente a Câmara possui cinco bancadas, a função dos Assessores de 

Bancada é cumprir e fazer cumprir as determinações superiores; redigir 

proposições solicitadas pelos Vereadores da Bancada; redigir correspondência 

oficial da Bancada; representar a bancada quando solicitado; estar presente a todas 

às sessões realizadas na Câmara e às reuniões da Bancada; elaborar relatório 

anual dos trabalhos desenvolvidos pela Bancada; receber a pauta da Ordem do Dia 

e distribuí-la aos Vereadores; acompanhar o trâmite de assuntos da Bancada junto 

a outros órgãos; permanecer à disposição dos vereadores da Bancada para 

execução de serviços; organizar a agenda de compromissos do Vereador, 

comunicando-lhes com a antecedência necessária dia, hora e local dos 

compromissos; proceder ao recorte e arquivo de toda a matéria inserida em jornais 

e revistas, que faça referência aos Vereadores da Bancada; anotar e transmitir 

recados recebidos, pessoal ou telefônicos, dirigidos à Bancada; receber e proceder 

à entrega, ao respectivo Vereador, de processos que forem encaminhados; 

executar outras tarefas correlatas à atividade. 
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Projetos Educacionais 

 

A Câmara de Vereadores possui algumas iniciativas que têm por objetivo 

despertar a cidadania e o interesse coletivo. Caso queira mais informações sobre 

nossos programas, basta entrar em contato com a Assessoria de Comunicação, 

pelo e-mail: imprensa@camaraflores.rs.gov.br, pelo whatsapp (54) 3292.6400 ou 

diretamente pelo telefone (54) 3292.6420. 

Câmara Escola: O Programa Câmara Escola, instituído na Câmara Municipal de 

Flores da Cunha em 01 de abril de 2009, tem como objetivo propiciar aos 

estudantes matriculados no Ensino Fundamental e no Ensino Médio informações 

sobre a história, organização, funcionamento, atribuições e a importância do Poder 

Legislativo Municipal. O Programa Câmara Escola é constituído de aulas 

expositivas sobre o Poder Legislativo, ministradas levando em conta os conteúdos 

de ensino curricular dos estudantes participantes. As aulas poderão ser ministradas 

no Plenário da Câmara ou nas salas de aula das escolas participantes. 

Vereador Por Um Dia: seu objetivo é propiciar aos alunos matriculados no 8º e 9º 

ano do Ensino Fundamental, nas escolas sediadas no Município, o conhecimento 

das atividades político-parlamentares.  

Vereador Por Um Dia da Melhor Idade: Em comemoração ao mês do idoso, o 

Programa Vereador por um Dia da Melhor Idade. Este projeto tem por objetivo 

propiciar aos cidadãos da terceira idade o conhecimento das atividades do Poder 

Legislativo.  

Mérito Educativo: O Diploma Mérito Educativo é voltado às instituições de ensino 

de todo município, sejam escolas municipais, estaduais ou particulares, que 

promovam ações inovadoras no âmbito da formação educacional. 

Prêmio Boas Práticas de Acessibilidade: O projeto tem o objetivo de incentivar 

estabelecimentos públicos e privados de uso coletivo a adotarem práticas 

universais de acessibilidade, ao disponibilizarem em suas estruturas arquitetônicas 

e de serviços o acesso às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. 

Adote uma Escola: O programa Adote uma Escola tem por objetivo incentivar 

pessoas jurídicas tornarem-se parceiras do Poder Público por contribuir para as 

melhorias da qualidade do ensino na rede pública municipal.  
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Empresa Amiga do Esporte e do Lazer: dispõe sobre a realização de parceria 

entre o município de Flores da Cunha e empresas privadas com o objetivo de 

promover ações em benefício ao esporte e ao lazer. 

Adote uma Lixeira: O projeto tem por objetivo estabelecer parcerias entre o 

Município e empresas privadas, entidades sociais ou pessoas físicas interessadas 

em financiar a instalação e manutenção de lixeiras (contêineres) nos logradouros 

públicos, com direito a publicidade. 

Destaque Arquitetônico: A iniciativa será concedida a arquitetos ou estudantes 

de arquitetura, residentes no município de Flores da Cunha, que desenvolverem 

seus trabalhos de conclusão de curso ou projetos arquitetônicos, idealizando, 

reestruturando ou sugerindo melhorias e inovação para o município, sejam de 

cunho social, turístico ou educacional.  
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Ações de Conscientização 

 

A Câmara de Vereadores possui algumas iniciativas de conscientização. O 

nosso calendário é marcado por tonalidades que buscam chamar a atenção e 

conscientizar as pessoas sobre a importância de cuidarmos da saúde e priorizar a 

nossa qualidade de vida. 

Janeiro Branco: Mês dedicado à realização de ações preventivas e educativas 

sobre promoção a saúde mental. O objetivo da iniciativa é despertar toda a 

sociedade para a importância da Saúde Mental desde seus aspectos individuais 

aos coletivos. 

Maio Amarelo: Mês dedicado à realização de ações de conscientização e 

educação em defesa da vida e da segurança no trânsito. 

Agosto Lilás: Mês dedicado ao combate da violência contra a mulher. 

Setembro Verde e Dourado: Verde: Mês dedicado a ações de inclusão social da 

Pessoa com deficiência. Dourado: Mês da conscientização sobre o Câncer 

Infantojuvenil. 

Outubro Rosa: Mês de prevenção do Câncer de Mama. 

Novembro Azul: Mês de Prevenção do Câncer de Próstata 

Dezembro Vermelho: Mês dedicado à realização de ações de conscientização e 

prevenção contra o vírus HIV/AIDS. 

 

 

 

 


