
Olá, esta é uma carta que traz informações para você acessar facilmente os serviços e informações da 
Câmara Municipal de Vacaria.

Vacaria, 2022.
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1.Principais atividades do legislativo
A elaboração de leis está entre as atribuições mais conhecidas do poder legislativo. Os 
vereadores podem apresentar projetos nas matérias de competência municipal que não firam 
as Constituições Federal e Estadual e a Lei Orgânica, lei máxima municipal. 

Outra função bastante conhecida é a de fiscalização  .   A Câmara Municipal, junto com o 
Tribunal de Contas do Estado, fiscaliza a administração financeira e orçamentária do 
Município, julgando as contas do Prefeito.

A Câmara Municipal, enquanto órgão de representação popular, dá posse ao Prefeito. 
Também vota o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos municipais 
anuais.

O legislativo, ainda, delibera sobre a divisão territorial do Município. 

Para mais informações: 
São muitas as atribuições da Câmara Municipal. Todas elas estão elencadas na Lei Orgânica do
município de Vacaria, nos artigos 31 e 32. 

2. Atendimento ao público
A Câmara Municipal de Vacaria atende ao público em sua sede, localizada na Rua Júlio de 
Castilhos, 1.302, no centro da cidade. Está aberta de segunda-feira a sexta-feira.

Confira os horários: 
Manhã: das 8h às 11h30  |  Tarde: das 13h30 às 18h.

O cidadão também pode contatar a Câmara por telefone. O atendimento ao público por 
telefone é feito durante o horário de expediente. O telefone geral é (54) 3232-1003.

3. Certidões 
Qualquer pessoa pode solicitar à Câmara Municipal de Vacaria cópia ou certidão de vigência 
de ato normativo publicado pelo Poder legislativo municipal. 

Certidões podem ser obtidas junto à secretaria da Câmara Municipal que funciona durante o 
horário de expediente, de segunda a sexta. Certidões sobre o tempo de serviço dos servidores 
também são solicitadas junto à secretaria da Câmara Municipal.

Para mais informações: Ligue (54) 3232-1003. 

4. Sessões 
O legislativo promove sessões ordinárias, extraordinárias e solenes. As sessões ordinárias, em 
que há discussão e votação de projetos, são realizadas todas as segundas e terças-feiras. 



Horário das sessões ordinárias: Segundas e terças-feiras, às 17h30. 
As sessões acontecem no plenário Casemiro Angelo Arpini, na sede do legislativo.

As sessões são abertas ao público, que pode acompanhá-las pessoalmente no plenário ou 
pela internet, através do site www.camaravacaria.rs.gov.br, link Imprensa > TV Câmara. 

5. Comissões permanentes
A Câmara Municipal de Vacaria conta com quatro comissões permanentes que estudam em 
profundidade os projetos e emitem pareceres sobre eles. Todas elas se reúnem na sala das 
comissões, localizada no 1º andar.

Confira o dia e horário de funcionamento de cada uma delas:  

Comissão de Constituição e Justiça e Direitos Humanos: segunda-feira, às 16h30.

Comissão de Planejamento Urbano, Logística de Transportes, Habitação, Indústria, Comércio e 
Turismo: segunda-feira, às 17h.

Comissão de Orçamento e Finanças, Fiscalização e Controle: terça-feira, 16h30.

Comissão de Saúde, Educação, Serviços Públicos, Desenvolvimento Social, Agropecuária e 
Meio Ambiente: terça, 17h.

Cada comissão possui um(a) presidente, um(a) relator(a) e membros. Em nosso portal 
www.camaravacaria.rs.gov.br você confere a composição de casa comissão. Acesse o site > 
Institucional > Comissões permanentes.

6. Acesso à legislação e processo legislativo
Consultar uma lei municipal e acompanhar as proposições, sejam elas projetos de lei, 
indicações ou resoluções é algo simples. O portal do legislativo www.camaravacaria.rs.gov.br 
traz informações sobre toda a legislação municipal e os projetos em tramitação. O cidadão 
pode acessar toda a tramitação dos projetos desde o momento em que ele é protocolado. 

6.1 Como consultar LEIS MUNICIPAIS
Para acessar uma lei municipal, basta ingressar no site www.camaravacaria.rs.gov.br e clicar 
no link LEGISLAÇÃO, localizado no menu da página inicial. 

Ao clicar no link, abrirá uma página de busca de leis. Clique no tipo de Lei que está 
procurando: Decreto Legislativo, Decreto Municipal, Emenda à Lei Orgânica, Lei 
Complementar, Lei Ordinária, Lei Orgânica, Resolução, Resolução de Mesa, e faça a busca. 

Após a consulta, role a página para consultar leis de anos anteriores ao vigente. 
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Caso você não tenha acesso à internet, os colaboradores da secretaria da Câmara podem lhe 
ajudar a buscar as proposições de interesse. Mais informações, ligue: (54) 3232-1003. 

6.1.1 Leis mais acessadas 
Na página inicial do site www.camaravacaria.rs.gov.br há um atalho para as leis mais 
procuradas como a Lei Orgânica, Código de Posturas, Plano Diretor e Regimento Interno. 

O link para estas leis está no canto direito da página inicial. 

6.2 Como consultar um projeto de lei (proposições)
Todas as proposições em tramitação, ou seja, protocoladas e em discussão, está disponível à 
população através do site www.camaravacaria.rs.gov.br, link PROJETOS, localizado no menu 
da página inicial. 

Na página de projetos você encontra todas as proposições e projetos em andamento:

Emenda aditiva, aglutinativa, impositiva, modificativa, substitutiva, supressiva;
Indicação;
Mensagem modificativa;
Moção de apoio e de repúdio;
Projeto de veto;
Requerimento;
Projeto de decreto legislativo;
Projeto de lei, 
Projeto de lei complementar legislativo, projeto de lei complementar executivo;
Projeto de lei legislativo, 
Projeto de lei substitutivo,
Projeto de resolução legislativa,
Projeto de emenda à Lei orgânica, 
Proposta de emenda à Lei Orgânica. 

Caso você não tenha acesso à internet, os colaboradores da secretaria da Câmara podem lhe 
ajudar a buscar as proposições de interesse. Mais informações, ligue: (54) 3232-1003. 

7. Pautas das sessões ordinárias
A lista dos projetos que serão debatidos e votados na sessão ordinária do dia pode ser 
acessada no site no link PAUTA, localizado no menu da página inicial. 

8. Acesso a Mesa Diretora e Vereadores
A Mesa Diretora é o grupo de vereadores que conduz os trabalhos legislativos pelo período de
um ano. Em 2019, a Mesa Diretora é formada pelos seguintes vereadores: 

Presidente: Fabiano Vacaria (PTB)
1º Vice-Presidente: Vereadora Clarice Brustolin (PSDB)
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2º Vice-Presidente: Vereadora Silvana Montanari (PL)
1º Secretário: Vereador Valmir Grazziotin (Republicanos)
2º Secretário: Vereador Moacir Bossardi (PSDB)

Para conversar com o presidente, agende uma visita junto ao gabinete da Presidência, 
no 1º andar do legislativo, ou ligue (54) 3232-1003 ramal 209.

Cada um dos 15 vereadores de Vacaria conta com um gabinete de atendimento no prédio do 
legislativo. Os gabinetes estão abertos à população de segunda a sexta, no horário de 
expediente da Câmara.

Para falar com os vereadores ou assessores, visite os gabinetes, ligue (54) 3231-1003 ou 
envie um e-mail.

Abaixo o endereço eletrônico de cada parlamentar:

Aldo da Silva (PT): aldodasilva@camaravacaria.rs.gov.br 
Anderson Fiorio (PSDB): andersonfiorio@camaravacaria.rs.gov.br 
André Luiz Rokoski (PP): vereadorandrezinho@camaravacaria.rs.gov.br 
Betão Carneiro (PP): betaocarneiro@camaravacaria.rs.gov.br 
Clarice Brustolin (PSDB): claricebrustolin@camaravacaria.rs.gov.br 
Claudiomir Lira de Lima (PSD): claudiomirlima@camaravacaria.rs.gov.br 
Fabiano Vacaria (PTB): fabianovacaria@camaravacaria.rs.gov.br 
Fernando Cechinato Maciel (PSB): professorfernando@camaravacaria.rs.gov.br 
Fernando Lucena Maciel (PDT): fernandinhomaciel@camaravacaria.rs.gov.br 
Mário Luis Lourencetti de Almeida (PSDB): marioalmeida@camaravacaria.rs.gov.br 
Mauro Deluchi Schuler (PSB): gabinetemauroschuler@camaravacaria.rs.gov.br 
José Moacir Bossardi (PSDB): moacirbossardi@camaravacaria.rs.gov.br 
Selmari Etelvina Souza da Silva (PT): professoraselmari@camaravacaria.rs.gov.br 
Silvana Montanari (PL): silvanamontanari@camaravacaria.rs.gov.br 
Valmir José Grazziotin (Republicanos): vereadorgrazziotin@camaravacaria.rs.gov.br 

9. Mecanismos de participação popular 

9.1 TRIBUNA LIVRE 
A tribuna livre é um espaço de 15 minutos na abertura de duas sessões ordinárias ao mês 
reservado para a manifestação de representantes de clubes de serviço, entidades, associações,
conselhos ou entidades beneficentes para falar aos vereadores sobre assunto de relevante 
interesse público.

Para fazer uso da tribuna livre, o representante deve formalizar requerimento ao Presidente 
da Câmara informando a organização que representa, o objetivo da manifestação e o assunto 
que será abordado. O pedido deve ser protocolado na Secretaria da Câmara.

Para mais informações: Ligue (54) 3231-1003 e fale com a equipe da Secretaria. 
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Acesse o Regimento Interno, artigos 181 e 182.

9.2 CÂMARA VAI ATÉ VOCÊ
O Câmara vai até você é um programa do legislativo vacariense em que os vereadores vão até
os bairros e à comunidade rural ouvir a população de Vacaria.

O programa, criado em 2017, promove reuniões junto às comunidades, aproximando o 
legislativo da população que pode opinar, criticar e apresentar aos vereadores sugestões de 
melhoria para Vacaria.

Acontece por proposição dos vereadores, que podem apresentar requerimento sugerindo 
uma reunião em determinado bairro ou região da cidade. O Câmara vai até você é realizado 
referencialmente na primeira quinta-feira de cada mês.

Quer solicitar um Câmara vai até você no seu bairro? Sugira a realização de uma reunião no 
seu bairro a um dos vereadores. 

Para mais informações: Ligue 3231-1003 e fale com a equipe da Secretaria ou da 
comunicação. Acesse o Projeto de Resolução legislativa 05/2017.

9.3 AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
O legislativo pode promover audiências públicas sempre que houver a necessidade de ampliar
o debate junto à população sobre determinado tema. 

As audiências são instrumentos de participação popular em que cada cidadão pode opinar 
sobre a matéria em debate. Elas contribuem para a elaboração das leis e aprofundamento de 
temas de relevância pública. As audiências são promovidas pelas comissões permanentes ou 
pela Mesa Diretora. 

Obrigatoriamente, o legislativo promove anualmente audiência pública sobre a lei de 
diretrizes orçamentárias (LDO) e sobre a lei do orçamento anual (LOA).

9.4 VEREADOR MIRIM POR UM DIA | EM AGOSTO
Uma vez ao ano, o legislativo vacariense realiza sessão simulada em que crianças e 
adolescentes podem vivenciar a experiência de ser parlamentar por um dia elaborando, 
debatendo e votando projetos em uma sessão simulada. 

O Vereador Mirim é destinado a estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental. Acontece
preferencialmente no mês de agosto.

Os alunos interessados em participar devem procurar a direção de sua escola para serem 
indicados como candidatos.

Para mais informações: Acesse o Projeto de lei substitutivo 01/2019. 
Ligue 3231-1003 e fale com a equipe da Secretaria ou da comunicação.



9.5 VEREADOR IDOSO POR UM DIA | EM SETEMBRO
Vacarienses com mais de 60 anos poderão ser vereadores idosos por um dia. Uma vez ao 
ano, em setembro, o legislativo vacariense realiza sessão simulada em que integrantes da 
terceira idade são vereadores por um dia vivenciando a experiência de ser parlamentar 
elaborando, debatendo e votando projetos em uma sessão simulada. 

Os idosos participantes são selecionados mediante sorteio. Para se inscrever é preciso 
preencher um breve formulário de inscrição na secretaria da Câmara.

Para mais informações: Acesse a Resolução 05/2018.
Ligue 3231-1003 e fale com a equipe da Secretaria ou da comunicação.

9.6 VEREADOR JOVEM POR UM DIA | EM OUTUBRO
Alunos do ensino médio da rede municipal de Vacaria poderão ser vereadores por um dia. 
Uma vez ao ano, o legislativo realiza sessão simulada em que os estudantes podem vivenciar 
a experiência de ser parlamentar por um dia, elaborando, debatendo e votando projetos em 
uma sessão simulada. 

O Vereador Jovem acontece em outubro, mês de aniversário de Vacaria. Os jovens 
interessados em participar do programa devem procurar o grêmio estudantil de sua escola 
que farão a indicação dos candidatos.

Para mais informações: Acesse o Projeto de resolução legislativa 18/2017.
Ligue 3231-1003 e fale com a equipe da Secretaria ou de comunicação.

9.7 O PODER LEGISLATIVO MAIS PRÓXIMO DA ESCOLA
Escolas da rede municipal de ensino, públicas e privadas, poderão solicitar visita ao legislativo 
vacariense e palestra sobre o Legislativo para um grupo e até 40 estudantes. 

O programa visa apresentar os parlamentares aos estudantes e aprofundar o conhecimento 
deles sobre os três poderes. A visita e a palestra devem ser solicitadas junto à secretaria da 
Câmara Municipal.

Para mais informações: Acesse o Projeto de resolução legislativa 04/2010. 
Ligue 3231-1003 e fale com a equipe da Secretaria ou de comunicação.

10. Canais de comunicação 
O legislativo vacariense possui uma série de canais em que o cidadão pode esclarecer dúvidas,
solicitar informações, realizar uma denúncia e acompanhar as ações do legislativo. 

10.1 SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Qualquer informação relacionada às atividades legislativas podem ser requeridas  mediante o 
SIC: serviço de informação ao cidadão. O SIC é acessado pelo portal 



www.camaravacaria.rs.gov.br     no link Acesso à informação no canto esquerdo da página. 

10.2 FALE CONOSCO
O cidadão também pode entrar em contato com a Câmara através do Fale Conosco, acessado
no site www.camaravacaria.com.br link Fale Conosco, localizado no menu da página inicial. 

10.3 OUVIDORIA PARLAMENTAR | DENÚNCIA 
Qualquer pessoa pode comunicar à Câmara Municipal de Vacaria eventual irregularidade 
ocorrida no âmbito do poder legislativo. O canal oficial que acolhe sugestões, queixas, 
reclamações e denúncias é a Ouvidoria. 

Toda comunicação deve ser formalizada em um formulário, que pode ser preenchido 
pessoalmente, na sala da Ouvidoria, no 1º andar do legislativo ou através do site 
www.camaravacaria.rs.gov.br, link Ouvidoria, acessado no canto esquerdo da página inicial.

O atual ouvidor é o vereador Fabiano Vacaria (PTB). 

11. Canais de acompanhamento das atividades legislativas 
A Câmara Municipal de Vacaria conta com vários canais de transmissão de informações:

SITE 
O portal da Câmara www.camaravacaria.rs.gov.br é um canal institucional, de transparência e 
de transmissão de informações. O cidadão pode conferir notícias diariamente no portal.

REDES SOCIAIS
O legislativo vacariense conta com um perfil próprio no Facebook, no Instagram e no 
Youtube. 

Acesse:
facebook.com/camaramunicipaldevacaria
instagram.com/camaramunicipalvacaria
youtube.com/CamaraMunicipaldeVacariaRS

RÁDIO | Câmara Informa
A Câmara Municipal de Vacaria produz e veicula um programa informativo de 6 minutos, de 
segunda a sexta, na Rádio Fátima (90.5FM), entre 8h30 e 9h. E, nas segundas e terças, 
cobertura ao vivo antes das Sessões Ordinárias, na Rádio Esmeralda (93,1FM).

12. Plenário e sala das entidades
O plenário da Câmara Municipal, com capacidade para 167 pessoas sentadas, também pode 
ser utilizado pela comunidade para a realização de eventos sem fins lucrativos. Para reservar 
o plenário, é preciso consultar a disponibilidade de agenda junto à secretaria da Câmara e 
formalizar o pedido informando quem solicita o local, com que objetivo, quando e em qual 
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horário. A análise e o deferimento são feitos pela Mesa Diretora.

A Câmara conta com uma sala de apoio às entidades, espaço criado para o uso das entidades 
assistenciais locais. O espaço pode ser reservado junto à secretaria da Câmara. 

13. Transparência
Todas as contas e atos de pessoal da Câmara Municipal de Vacaria estão disponíveis através 
do Portal da Transparência, acessado através da página inicial do site 
www.camaramunicipal.rs.gov.br. Nele, você pode encontrar:

13.1 Licitações e Contratos > no link Licita Com você acessa informações sobre todos os editais
de licitação para prestação de serviços a Câmara Municipal de Vacaria. Acessa, ainda, 
informações sobre os contratos vigentes e os encerrados.

Qualquer dúvida sobre licitações e contratos pode ser esclarecida com a servidora e chefe de 
licitações Ana Renosto pelo telefone 3232-1003, ramal 223.

13.2 Contas Públicas > nessa área é possível encontrar informações sobre toda a 
movimentação patrimonial, financeira e orçamentária do legislativo, além de documentos 
sobre o Plano Plurianual (documento que contém as prioridades de investimento no período 
de 4 anos), Lei de Diretrizes Orçamentárias (documento que determina os principais 
investimentos no período de um ano) e Lei do Orçamento Anual (documento que informa 
receitas e despesas de cada ano).

Qualquer dúvida sobre as contas públicas do legislativo pode ser esclarecida com o servidor 
Marcos Zamboni, contador, pelo telefone (54) 3232-1003 ramal 220.

13.3 Compras e Licitações > nesse link é possível encontrar informações sobre as despesas 
com compras mensais do legislativo, como materiais de consumo e extras.

Qualquer dúvida sobre despesas com compras pode ser esclarecida com a servidora Jussemar 
Ganzala pelo telefone (54) 3232-1003, ramal 255.

13.4 Atos de pessoal > Nesta área você encontra a relação de todas as pessoas que trabalham 
no legislativo, incluindo servidores concursados, cargos comissionados e vereadores. É 
possível acessar, também, o vencimento de cada um deles, a partir do link Gestão de Pessoas.

Qualquer dúvida sobre o quadro de servidores, vereadores e seus vencimentos pode ser 
esclarecida com o contador Marcos Zamboni no telefone (54) 3231-1003 ramal 220.

13.5 Cargos de serviços terceirizados > Os serviços de limpeza, portaria e copa são 
terceirizados na Câmara Municipal de Vacaria. No link cargos de serviços terceirizados você 
encontra informações sobre a empresa contratada, a relação de colaboradores terceirizados e 
seus vencimentos.

13.6 Execução orçamentária e financeira > neste link você encontra informações sobre a 
movimentação financeira diária do legislativo (empenhos, liquidação, pagamentos).
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Qualquer dúvida sobre este item pode ser esclarecida com o contador Marcos Zamboni, no 
telefone (54) 3232-1003 ramal 220.

13.7 Lista de credores > Neste link você encontra a relação de pessoas físicas e jurídicas que 
tem valores a receber do legislativo.

Dúvidas sobre a lista de credores podem ser esclarecidas com a servidora Jussemar Ganzala 
no telefone (54) 3232-1003 ramal 255.

13.8 Bens móveis e imóveis > Nesta área você encontra a relação de itens (bens móveis e 
imóveis) da Câmara Municipal de Vacaria.

Dúvidas sobre bens podem ser esclarecidas com o contador Marcos Zamboni no telefone (54)
3232-1003 ramal 220. 

O link Veículos não possui dados, pois a Câmara não dispõe de veículos próprios.

13.9 Plano de implementação dos procedimentos contábeis > neste link você encontra 
documento sobre prazos para a implementação de procedimentos contábeis. 

14 Diárias de viagens > Neste link você encontra o valor pago das diárias de viagens, bem 
como a relação anual das diárias pagas. 

Não encontrou o que procurava?
Entre em contato conosco pelo telefone (54)3232-1003.
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