


Quando assumimos a presidência do Legislativo caxiense, em 
janeiro de 2018, sentimos que seria um desafio e, ao mesmo 
tempo, uma possibilidade de contribuir ainda mais com a 
população de nossa cidade. Transparência, Cultura e Educação 
foram pilares das ações da Mesa Diretora ao longo dos últimos 12 
meses. Procuramos fazer do Legislativo um poder transparente 
e acessível ao povo não apenas no discurso, mas também na 
prática. E alguns números ajudam a comprovar isso.

Cerca de 60 mil pessoas participaram das ações, audiências 
e programas desenvolvidos ou acolhidos pela Casa em 2018. 
Só de sessões ordinárias, espaço em que são apreciados e 
aprovados projetos que viram leis em benefício da sociedade, 
foram 129. Na maioria delas, houve abertura da tribuna para 
manifestação de entidades. Cerca de 20 audiências públicas 
promovidas pelas comissões parlamentares também acolheram 
a opinião dos moradores, além de efetuar encaminhamentos 
referentes a temas como educação, saúde, turismo, cultura e 
desenvolvimento urbano, econômico e social. Conduzimos 45 
visitas guiadas, envolvendo 1.733 pessoas, sendo, na maioria, 
estudantes e docentes. Quase 40 pessoas e entidades receberam, 
em sessões solenes e homenagens, o reconhecimento da 
Câmara por ajudarem a construir uma cidade melhor.

No balanço legislativo, os vereadores protocolaram mais de 180 
projetos, encaminharam mais de 1000 indicações e votaram 
em plenário mais de 300 proposições. Sobre os recursos 
públicos, procuramos utilizar com muita parcimônia e cuidado, 
afinal, trata-se do dinheiro do povo. Buscamos inovar, com 
a transmissão, ao vivo, das sessões ordinárias, audiências 
públicas e licitações também pelos canais do Legislativo no 
YouTube e no Facebook. E falta pouco para termos a Rádio 
Câmara Caxias do Sul. Já dispomos do canal e se encontra em 
construção o projeto técnico para sua futura implantação. 

Tudo isso foi possível graças ao empenho da equipe funcional 
(estagiários, servidores efetivos e em cargo de confiança), 
vereadores e terceirizados, e ao apoio das pessoas em geral. 
Dentro de suas competências, todos colaboraram com a Câmara 
para que a sociedade tivesse um atendimento adequado. É em 
forma de gratidão que queremos neste momento entregar 
este informativo de prestação de contas e reafirmar nosso 
compromisso comunitário e social. Ao desejar uma boa leitura 
do conteúdo desta e das próximas páginas, reafirmamos o 
convite para que todos se envolvam e participem ainda mais das 
ações legislativas. Um feliz Natal e ótimo 2019!

Alberto Meneguzzi
Presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul

MESA DIRETORA 2018
Presidente: Alberto Meneguzzi/PSB

1º Vice-Presidente: Ricardo Daneluz/PDT
2º Vice-Presidente: Flavio Cassina/PTB

1ª Secretária: Gladis Frizzo/MDB
2º Secretário: Renato Oliveira/PCdoB

XVII LEGISLATURA (2017-2020)

Pres. Alberto Meneguzzi
Sessão Ordinária 
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EXPEDIENTE
Setor de Comunicação da Câmara Municipal de Caxias do Sul (CMCS): Elvio Gonçalves (coordenação da TV Câmara); Mauro Cavagnollo (Ass. Das 
Comissões e Frentes Parlamentares); jornalistas Felipe Padilha, Fábio Rausch, Márcio Schenatto e Vania Marta Espeiorin; relações públicas Cristiane 
Postingher da Fonseca Zanette, Aline Maciel e Mirella Steiner Fonseca Vicenzi; estagiários Franciele Masochi Lorenzett, Jorge Rafael Teixeira 
Soares, Karine Zanardi, Juli Hoff, Gustavo Tamagno Martins, Gabriela Bento Alves (Jornalismo); e Alessandra Perez (Publicidade e Propaganda) 
• Fotos e Textos: Acervo da CMCS • Foto da capa: Franciele Masochi Lorenzett • Edição: Fábio Rausch (MTE 13.707) e Vania Marta Espeiorin (MTE 
9861) • Coordenação-Geral: Tales Armiliato (MTB 11.369) • Tiragem: 1000 exemplares
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• Adiló Didomenico/PTB
• Alberto Meneguzzi/PSB
• Alceu Thomé/PTB
• Arlindo Bandeira/PP
• Chico Guerra/PRB
• Denise Pessôa/PT
• Edi Carlos Pereira
de Souza/PSB
• Edio Elói Frizzo/PSB
• Edson da Rosa/MDB
• Felipe Gremelmaier/MDB
• Flavio Cassina/PTB

• Gladis Frizzo/MDB
• Gustavo Toigo/PDT
• Kiko Girardi/PSD
• Neri, O Carteiro/SD
• Paula Ioris/PSDB
• Paulo Périco/MDB
• Rafael Bueno/PDT
• Renato Nunes/PR
• Renato Oliveira/PCdoB
• Ricardo Daneluz/PDT
• Rodrigo Beltrão/PT
• Velocino Uez/PDT

SUPLENTE EM EXERCÍCIO
- Wagner Petrini/PSB*
* Desde 12/06/2018, está no lugar do vereador Edio Elói Frizzo/
PSB, que se encontra de licença da Casa para assumir função 
no governo do Estado do Rio Grande do Sul.
- Pedro Rodrigues/PSC**
** Exerceu o mandato como suplente de 6 de setembro a 7 de 
outubro de 2018, no lugar da vereadora Paula Ioris/PSDB.

DIRETORIAS – ANO 2018
Direção-Geral da Casa: Rodrigo Weber
Diretoria Administrativo-Financeira: Maitê Chinato Sá e Taiane 
Kirschner Pozzi
Diretoria Legislativa: Eliana Gianni Tedesco
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AÇÕES E ESPAÇOS ACESSÍVEIS

A Câmara caxiense mantém diversos programas institucionais 
em atividade com o propósito de envolver os diferentes 
segmentos sociais na vida parlamentar. Além disso, enquanto 
Casa do Povo, abre a possibilidade de uso dos espaços 
do prédio Legislativo a partir de agendamento prévio por 
parte de entidades, desde que não tenha viés lucrativo. A 
seguir, confira programas, espaços e iniciativas voltadas ou 
disponíveis à sociedade:

O Legislativo convida e recebe grupos 
que desejam conferir a estrutura e o 
funcionamento da Casa.
Objetivos do programa: apresentar 
a grupos, entidades e associações a 
história do Legislativo, divulgando as 
sessões ordinárias, o trabalho dos 
vereadores e valorizando a participação 
do povo no debate político.

Alunos de Ensino Fundamental 
defendem suas propostas em 
sessão simulada. 
Objetivo do programa: incentivar 
os estudantes a conhecerem o 
funcionamento e vivenciarem o 
Legislativo, exercitando a cidadania, 
elaborando e defendendo propostas 
em benefício da comunidade.

Órgão que agrega Câmaras de 
Vereadores da região. 
Objetivo: integrar de forma 
democrática ainda mais os municípios 
do Nordeste Gaúcho, fortalecendo 
através da promoção de debates 
diversas soluções para demandas 
comuns dessas cidades.

Destinado aos alunos de Ensino 
Médio do município. 
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 os estudantes.

É dirigido aos acadêmicos de 
Ensino Superior. 
Objetivo do programa: estimular os 
jovens a participarem da política, 
conhecerem o trabalho parlamentar 
e acompanharem a atuação do 
Legislativo através da vivência de um 
processo democrático.

CÂMARA
CONVIDA

VEREADOR
POR UM DIA

MEDIA
Missão Educativa 

Para a Democracia

PARLAMENTO
REGIONAL

JOVEM
PARLAMENTAR

Câmara Convida

Vereador(a) Por Um Dia

Parlamento Regional

Missão Educativa para a Democracia (Media)

Jovem Parlamentar
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Vereadores vão até a população e 
ouvem suas demandas. 
Objetivos do programa: aproximar 
a população da Câmara, fortalecer 
o Poder Legislativo com um contato 
maior dos parlamentares com a 
comunidade e intermediar a solução 
dos problemas.

Os vereadores conferem ações, 
projetos e obras públicas executadas 
ou em andamento. 
Objetivo do programa: possibilitar 
mais informações dos serviços, 
obras e espaços do município aos 
vereadores, os quais podem, se 
necessário, solicitar providências 
dentro de sua competência legislativa.

Grupos artísticos visitam o Legislativo 
e se apresentam à comunidade. 
Objetivo do programa: valorizar 
os talentos artísticos e culturais 
da cidade, abrindo espaços do 
Parlamento Municipal para que eles 
se apresentem à população caxiense e 
propaguem arte e conhecimento.

A comunidade é convidada a saber mais 
sobre o funcionamento da Câmara. 
Objetivo do programa: abrir espaço 
para pessoas e grupos interessados 
em aprender mais sobre o trabalho 
legislativo e sobre como a Câmara 
funciona, envolvendo também a 
atuação dos vereadores. 

Órgão que incentiva o diálogo por 
meio de palestras, cursos e trocas 
de experiências
Objetivo: aproximar o Parlamento e 
a comunidade através da educação 
política e da participação popular, 
visando fortalecer o Poder Legislativo 
dentro do Estado democrático e no 
exercício da cidadania.

CÂMARA VAI
AOS BAIRROS

Centro de arquivo da história
da Câmara.
Objetivo: disponibilizar à comunidade o 
acesso a mais de 1 milhão de páginas 
de documentos históricos digitalizados, 
envolvendo memórias, informações, 
imagens, vídeos e áudios.

Plataforma multimídia para acesso 
da comunidade.
Objetivo: o projeto visa uma maior 
aproximação da público caxiense 
através do acesso no site da Câmara 
dos arquivos de vídeo, áudio e 
texto dos discursos e votações dos 
parlamentares.

Plataforma para acompanhamento 
dos processos legislativos.
Objetivo: a proposta é facilitar a 
busca e o acompanhamento de 
processos legislativos através do link 
“Legislativo/Processos Legislativos”, 
no site do Parlamento.  

1) Sala das Comissões 
Vereadora Geni Peteffi

2) Anfiteatro 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 

Agendamentos das atividades 
podem ser viabilizados por meio 

do fone 3218.1699
ou pelo e-mail

rp@camaracaxias.rs.gov.br

VISITAS
LEGISLATIVAS

CÂMARA
ENCANTA

VISITAS
GUIADAS

ESCOLA DO
LEGISLATIVO

CENTRO DE
MEMÓRIA

PARLAVOX

LEGIX

ESPAÇOS
DE ACESSO

PÚBLICO NA 
CASA DO POVO, 

EM CAXIAS
DO SUL:

MAIS 
INFORMAÇÕES

Visita Guiada: EMEF Santa Lúcia, de Santa Lúcia do Piaí Visita Guiada: EMEF Dezenove de Abril Visita Guiada: EJA da EMEF Caldas Júnior
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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 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 
finalidade de tratar de um assunto específico, 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. 

COMISSÕES EM ATUAÇÃO - 2018
COMISSÕES PERMANENTES: 

Comissão de Saúde e Meio Ambiente | Comissão de Educação, 
Ciência, Tecnologia e Inovação, Cultura, Desporto, Lazer  
e Turismo | Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e 
Segurança - Subcomissão Permanente Pelo Fim da Violência 
Contra as Mulheres | 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 - Subcomissão de Ética 
Parlamentar/Processo Disciplinar | Comissão do Idoso

 

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 fiscalizar 
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.
 

COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

Comissão Temporária Especial para o Enfrentamento da 
Violência | Comissão Temporária Especial em Defesa dos 
Consumidores da Telefonia em Caxias do Sul

FRENTES PARLAMENTARES:

Frente Parlamentar Pró-Universidade Pública Federal na Serra 
Gaúcha | Frente Parlamentar em Defesa das PolíticasPúblicas 
de Juventude | Frente Parlamentar “A Maesa é Nossa!” | 
Frente Parlamentar Pró-anexação de Cazuza Ferreira e Juá 
à cidade de Caxias do Sul | Frente Parlamentar para Discutir 
a Implantação de um Autódromo no Município | Frente 
Parlamentar em defesa da Companhia de Desenvolvimento 
de Caxias do Sul (Codeca) | Frente Parlamentar em defesa do 
Término das Obras de Ampliação do Hospital Geral

Reunião CLPC
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Comissões de Agricultura e de Desenvolvimento Econômico
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DOCUMENTOS PROTOCOLADOS:

INDICAÇÕES 1062

VOTOS DE CONGRATULAÇÕES 510

VOTOS DE PESAR 359

MOÇÕES 23

REQUERIMENTOS COM DISCUSSÃO 105

PROJETOS DE LEI ORDINÁRIA 178
(sendo 34 de autoria 
do Poder Executivo)

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR 27
(sendo 10 de autoria 
do Poder Executivo)

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO 22

PROJETOS DE RESOLUÇÃO 4

PROJETOS DE EMENDA À LEI 
ORGÂNICA

1

VETOS 26

PARECERES EXARADOS PELAS 
COMISSÕES

673

MATÉRIAS DELIBERADAS
EM PLENÁRIO: 

MOÇÕES 23

REQUERIMENTOS COM DISCUSSÃO 104

PROJETOS DE LEI ORDINÁRIA 120
(sendo 27 do Poder  
Executivo)

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR 29
(sendo 7 do Poder 
Executivo)

PROJETOS DE RESOLUÇÃO 4

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO 15

PROJETOS DE EMENDA À LEI 
ORGÂNICA

1

PARECERES PELA 
INCONSTITUCIONALIDADE

41

VETOS 30
(sendo 4 acatados)

SESSÕES, REUNIÕES E AUDIÊNCIAS: 

SESSÕES ORDINÁRIAS 129

SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS 10

SESSÕES REPRESENTATIVAS 5

SESSÕES SOLENES 20

HOMENAGENS 12

TRIBUNA LIVRE AGENDADA 23

CEDÊNCIA (ACORDO DE LÍDERES) 134

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS (COMISSÕES) 17

REUNIÕES ABERTAS (COMISSÕES) 4

REUNIÕES ORDINÁRIAS (COMISSÕES) Mais de 100

ATAS DAS COMISSÕES (DIGITALIZADAS) 140

FINANCEIRO: 

Valor devolvido ao Executivo caxiense 
em 2018:

R$ 9,3 milhões

TRABALHOS LEGISLATIVOS

ALGUMAS INICIATIVAS DE DESTAQUE EM 2018
Foram muitas as ações realizadas ao longo de 2018, sob o comando da Mesa Diretora, tendo na presidência o vereador Alberto 
Meneguzzi/PSB, e com a colaboração dos parlamentares e da equipe funcional da Casa. Acompanhe a seguir algumas delas:

Espaço de acordo de líderes: dezenas 
de entidades tiveram voz a partir
da tribuna do Legislativo em 2018 por 
meio de acordo de líderes.

Visitas institucionais: o 
presidente recebe diversos 
segmentos e realiza visitas.
Transmissão ao vivo: as sessões 
são transmitidas pelo Facebook e 
YouTube (mais de 380 mil pessoas 
atingidas).JA
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Seleção de estagiários: pela 
primeira vez, o Legislativo promove 
processo seletivo para escolha de 
estagiários.
Reuniões públicas: a segurança foi 
um dos temas levados a debate em 
diferentes regiões da cidade, pela 
Comissão Especial de Enfrentamento 
à Violência e pela Comissão de 
Agricultura, tendo apoio de todos os 
demais grupos parlamentares.

Acesso à informação: o site 
da Câmara é destaque em 
transparência.
Eleições: orientação da comunidade 
em painel sobre o Voto Consciente.

Cidadã Emérita: entre os agraciados 
em 2018, pela 1ª vez uma integrante da 
comunidade surda, Carilissa Dall’ Alba. 
Campanhas de prevenção e 
solidárias: promoção de ações
beneficentes e preventivas.
Homenagens: 12 homenagens foram 
realizadas para
entidades do município. 
Vereador Por Um Dia: alunos de 
quase 50 escolas vivenciaram
a experiência parlamentar.

Exposições: 23 exposições 
artísticas no Espaço Cultural 
Mário Crosa foram agendadas. 
Ano Legislativo: encerrou-
se em 15 de dezembro 
com mais de 140 sessões 
ordinárias, representativas e 
extraordinárias, com vereadores 
e servidores trabalhando em 
benefício da população caxiense.

Infraestrutura e segurança: 
instalação de fraldários e detector 
de metais para garantir mais 
acessibilidade e proteção aos 
visitantes e funcionários.
Semana da Comunicação 
definida por Lei Municipal: 
apresentação de diversos 
painelistas em palestras 
gratuitas à comunidade.

CinePlenário: mais de 500 
crianças assistiram a um filme 
baseado na obra de Erico 
Verissimo.
Incentivo turístico: assinatura 
de acordo de cooperação que 
incentiva o turismo industrial.

Semana do Legislativo e Semana 
Farroupilha: homenagem aos 126 
anos de história do Parlamento 
e a reinstalação do Rancho do 
Bardoso.
III Semana da Leitura: programas 
de TV e debates públicos feitos 
em torno da literatura para 
integrar e antecipar a Feira do 
Livro na cidade.
 

Inovação: reconhecimento com 
o Prêmio Projeto Inovador 2018 
– único Parlamento do Brasil a 
receber a distinção.
Jovem Parlamentar: 11 acadêmicos 
participaram da Jornada 
Parlamentar.
Prédio da Câmara: completou 22 
anos bem cuidado e ornado com 
parreirais de uva.
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CÂMARA
MUNICIPAL DE

/tvcamaracaxias

@camaracaxias

www.camaracaxias.rs.gov.br

/camaracaxiasRua Alfredo Chaves, 1323
Bairro Exposição • Caxias do Sul - RS
CEP 95020-460 • Fone 3218-1600
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Cidadão Caxiense: entre os 
oito títulos de cidadão caxiense 
entregues neste ano em trabalho 
prestado à sociedade local, um deles 
foi para o padre Gilnei Fronza e atual 
reitor de um dos mais visitados 
pontos de turismo religioso da 
região: Santuário de Nossa Senhora 
de Caravaggio.

Plano Diretor: reuniões e 
audiências públicas em diversas 
regiões para a instituição do 
Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado. 
Procuradoria da Mulher e CDHCS: 
ativação da Procuradoria tendo 
a vereadora Denise Pessôa/PT 
como primeira procuradora.
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