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Neste momento, precisamos retroa-
gir um pouco. O ano de 2020 assolou o 
mundo com a pandemia de Covid-19. Ano 
eleitoral, a sociedade precisa escolher 
seus representantes em  nível munici-
pal. Uma campanha totalmente atípica, 
muito virtual e pouco contato pessoal 
com o eleitor.

Santa Maria escolheu seus 21 verea-
dores para compor o Parlamento. Assim, 
neste exato momento, se estabelece um 
diálogo franco, sincero e democrático 
entre 11 vereadores, que decidem formar 
um “Pacto por Santa Maria” e escolhem 
este vereador para presidir a Câmara em 
2021.

É lançado o maior desafio já vivido 
na minha vida pública como vereador, 
confiada por 10 colegas, que acreditaram 
em mim e na minha história que iniciou 
na missão lá em 1982, junto ao Exército 
Brasileiro, e, logo em seguida, na Brigada 
Militar.

Conduzir o parlamento com uma 
de suas maiores renovações, 13 novos 
vereadores, durante um dos períodos 
mais críticos da pandemia e com uma 
oposição interna nunca antes vista, nos 
fez crescer, aprender, mudar e reinventar. 
Tudo com o pensamento no cumprimen-
to da missão.

Minha gestão teve como premissa 
o diálogo permanente com as autorida-
des constituídas e o foco de preservar a 
instituição Câmara de Vereadores, acima 
de qualquer interesse individual, com o 
firme propósito de um trabalho coletivo, 
como sempre fiz ao longo dos quase 40 
anos de vida pública.

Obrigado aos colegas que nos apoia-
ram nos momentos mais críticos. Obri-
gado aos servidores que honram suas 
funções públicas à comunidade de Santa 
Maria.

Neste relatório temos como objetivo, 
através de relatos e fotos, mostrar o que 
foi possível realizar.

Vereadores em Exercício

Adelar Vargas dos Santos, Admar Pozzobom, Alexandre Pinzon Vargas, Anita Costa 
Beber, Danclar Jesus Rossato, Getúlio Jorge de Vargas, Givago Bitencourt Ribeiro, 

João Ricardo Vargas,Luci Duartes, Manoel Badke, Marina Callegaro, Pablo Pacheco 
de Carvalho, Paulo Ricardo Siqueira Pedroso, Ricardo Lovatto Blattes, Roberta Pereira 
Leitão, Rudys Rodrigues, Tony Oliveira, Tubias Callil, Valdir Oliveira e Werner Rempel.

Verador licenciado: Juliano Soares
Suplentes que exerceram o mandato de Vereador(a) em 2021:

Lorena dos Santos, Maria Rita Py Dutra e Helen Cabral.

Mesa Diretora:
João Ricardo Vargas (Coronel Vargas) – Presidente; Paulo Ricardo Siqueira 

Pedroso – Vice-Presidente; Admar Pozzobom  - 2º Vice-Presidente;  
Alexandre Pinzon Vargas - 1º Secretário; Tony Oliveira - 2º Secretário;  

Danclar Jesus Rossato - 1º Suplente.

Entrego a Presidência ao meu suces-
sor, de cabeça erguida, baseado nos es-
teios da minha família, do legado honesto 
e transparente como sempre me ensina-
ram e demonstraram e, com muito mais 
fé, sigo em frente para cumprir minha 
missão terrena delegada pelo Criador.

CONTINUIDADE DO TRABALHO 

À instituição Câmara de Vereado-
res e aos meus colegas, que devem nos 
substituir, estamos deixando uma nova 
perspectiva de continuidade do trabalho 

realizado por nossos servidores, com a 
passagem das funções de forma técnica 
e profissional, para que não haja prejuízo 
nas demandas que estão em andamen-
to como, por exemplo, o desembaraço 
do histórico prédio em construção. Isso 
tudo para que a nova gestão tenha a 
tranquilidade de tomar a melhor decisão 
sobre o futuro da nossa Casa Legislativa.

Mais uma vez, muito obrigado a to-
dos que confiaram em mim e me oportu-
nizaram presidir o Parlamento da minha 
Santa Maria, Coração do Rio Grande.

João Ricardo Vargas/Coronel Vargas
Presidente da Câmara de 

Vereadores de Santa Maria.
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Auxílio Inclusivo é viabilizado com recursos da Câmara de Vereadores  
de Santa Maria

A Câmara disponibilizou R$ 3 milhões 
do seu orçamento para viabilizar o Pro-
grama Auxílio Inclusivo Municipal. Criado 
pelo Legislativo Municipal, com Projeto 
Sugestão da vereadora Marina Callegaro, 
o programa de transferência de renda foi 
acatado pelo Executivo Municipal através 
do Projeto de Lei nº 9301/2021, aprovado 
pelos 21 vereadores, e sancionado pelo 
prefeito municipal, Jorge Pozzobom, sob 
a lei nº 6569/2021. Essa matéria tem o 
objetivo de amenizar os impactos sociais 
causados pela pandemia de Covid-19.

O Programa é destinado a famílias em pobreza e extrema pobreza, com o 
pagamento de duas parcelas de R$ 200,00, nos meses de novembro e dezembro, 
através do Cartão Social. O benefício pode ser usado para compra de alimentos, 
produtos de higiene e limpeza e gás de cozinha. 8.111 famílias irão receber o 
auxílio.

COMISSÃO ESPECIAL: O Parlamento criou um colegiado para acompanhar a 
implantação do Auxílio Inclusivo. O grupo é formado pelos vereadores Marina 
Callegaro (presidente), Alexandre Pinzon Vargas (vice-presidente) e Rudys Ro-
drigues (relator). Os parlamentares fiscalizaram todas as etapas do processo, 
desde a licitação para a seleção da empresa responsável pelos cartões até as 
ações para a entrega do benefício. Além disso, a comissão promoveu um painel 
para tirar dúvidas da população a respeito dos requisitos para acessar o auxílio. 

Renda Emergencial Entrega de Certificados 
dos servidores

Em 2021, a Câmara intensificou as medidas de enfrentamento à Covid-19. 
Entre as ações adotadas, estão a aferição da temperatura corporal de funcionários, 
vereadores e visitantes ao ingressar no prédio, disponibilização de álcool em 
gel 70 % em totens distribuídos pela Casa, uso de tapetes sanitizantes, além de 
realização de sanitizações periódicas. Ainda, como forma de evitar a circulação 
do vírus, o uso da máscara de proteção facial continua sendo obrigatório dentro 
das dependências do Parlamento Municipal.  

Melhorias na estrutura da Casa  
no período de pandemia

Servidores recebem certificado da 
conclusão de estágio probatório

Durante 2021, o presidente do 
Parlamento Municipal, vereador Co-
ronel Vargas, entregou o certificado de 
conclusão do estágio probatório a seis 
servidores da Câmara.  Os servidores 
Camila Porto Nascimento (Analista Le-
gislativa – Jornalismo), Camila Schultz 
Pollet (Agente Legislativo – Recepção), 
Elisângela Adolfo Carvalho (Analista 
Legislativo – Assessoria Técnica Legis-
lativa), Ericson André Friedrich (Agen-
te Legislativo - área edição de áudio e 
vídeo), Lizane Lima de Lara (Analista 
Legislativa – Arquivologia) e Mateus 
Campos de Azevedo (Analista Legis-
lativo – Jornalismo) foram aprovados 
em concurso público promovido pelo 
Legislativo em 2016.  

O estágio probatório tem duração 
de três anos e é o período em que os 
servidores são avaliados por uma co-
missão formada pelo órgão administra-
tivo. Após a conclusão deste período, 
o servidor adquire a estabilidade e se 
torna efetivo no serviço público.
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PROJETO SUGESTÃO

PROCESSO LEGISLATIVO

SESSÕES/HOMENAGENS TOTAL

Sessões Plenárias Ordinárias
Sessões Plenárias Extraordinárias
Sessão Plenária Externa  
Sessão Extraordinária Especial
Reuniões da Comissão Representativa
Sessões Solenes
Expediente Nobre
Tribuna Livre

87
78
01
01
01
01
01
01

PROJETOS DE LEI APRESENTADOS E/OU DESARQUIVADOS PELOS 
VEREADORES, PODER EXECUTIVO E MESA DIRETORA

Autor(es) Apresentados Aprovados Em TramitaçãoArquivados/em Ajustes/
Retirados e Rejeitados

Poder Executivo

Poder Legislativo

45

110

33

22

05

72

07

16

___ TOTAL

Leis
Leis Complementares
Resoluções Legislativas
Atas
Atos Legislativos
Certidões
Comissões Especiais
Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI
Comunicações Internas
Frentes Parlamentares
Inserção nos Anais
Memorandos Internos
Moções
Ofícios
Pedidos de Informações
Pedidos de Providências

58
05
08
88
65
05
26
03
76
13
05
204
44
1146
364
4026

PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA

Autor Apresentado Aprovado Em TramitaçãoArquivados/em Ajustes/
Retirados e Rejeitados

Mesa Diretora

Vereadores

13

02

06

02

03

00

*

-

PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA

Autor Apresentado Aprovado Em TramitaçãoArquivados/em Ajustes/
Retirados e Rejeitados

Poder Legislativo 01 01 - 00

Autor Total

Poder Legislativo 58

Durante o ano, a Secre-
taria Geral, coordenou 
o trabalho da Diretoria 
Legislativa, Diretoria 
de Recursos Humanos, 

Diretoria Administrativa, Diretoria de 
Comunicação e Diretoria Financeira. 
Entre as atividades desenvolvidas, des-

tacam-se as tratativas para a restaura-
ção da fachada do prédio da Câmara, 
a qual encontra-se em processo licita-
tório, a manutenção de telhados e ba-
nheiros, aquisição de câmeras de vide-
omonitoramento para atualizar o sis-
tema de segurança, criação de cronô-
metro digital para as sessões plenárias, 

aquisição de novos notebooks para os 
gabinetes parlamentares, desenvolvi-
mento de ações permanentes de com-
bate ao coronavírus nas dependências 
da casa. Além disso, o órgão criou um 
grupo de trabalho com o objetivo de 
iniciar o Planejamento Estratégico para 
o Poder Legislativo Municipal. 

Secretaria Geral

Em 2021, a diretoria 
regularizou a elabo-
ração de atas das Ses-
sões Plenárias do Po-
der Legislativo e, para 

Diretoria Legislativa
tanto, aconteceu a modernização do 
processo por meio da Resolução de 
Mesa nº 001/2021.

A maior demanda do setor, neste ano, 

consistiu no envio de pedido de provi-
dências dos vereadores às secretarias 
municipais do Poder Executivo. Confira 
resumo das atividades, conforme levan-
tamento realizado até 23 de novembro.
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Diretoria Financeira
O valor do orça-

mento inicial de R$ 
27.360.000,00 foi apli-
cado em despesas de 
folha de pagamento e 

seus encargos e na manutenção das 

atividades normais e diárias da Casa 
Legislativa. Em meados de outubro, por 
decisão parlamentar, o orçamento foi 
reduzido em R$ 3.000.000,00 a favor 
do Poder Executivo com objetivo de 
abrigar demandas sociais do Município.

As despesas efetivadas estão dis-
poníveis, em tempo real, na página da 
Câmara em www.camara-sm.rs.gov.
br na aba Transparência – Portal da 
Transparência ou Prestação de Contas.

Diretoria de Recursos Humanos
Neste ano, a Direto-

ria de Recursos Huma-
nos realizou processos 
de nomeações e exo-
nerações; confecção 

de portarias; organização das pastas 

funcionais; levantamento das horas 
extras; assiduidade dos servidores; 
lançamentos de informações e cálcu-
los no sistema da folha de pagamento; 
cálculo da margem consignável disponí-
vel; disponibilização dos contracheques 

online; emissão dos relatórios das fo-
lhas de pagamento para arquivamento 
e envio para a Diretoria de Finanças; 
envio de informações e relatórios fiscais 
conforme os prazos estabelecidos pelo 
Governo Federal.

Relações Públicas
Em 2021, o setor de 

Relações Públicas - em 
conjunto com a Presidên-
cia e a Mesa Diretora da 
Câmara - iniciou o ano 

com atividade de integração e capacita-
ção com todos os servidores dos setores 
administrativos, assessores parlamenta-
res e vereadores, divididos em grupos de 
acordo com os protocolos de distancia-
mento. Outras ações desenvolvidas fo-

ram: engajamento em campanhas junto 
a entidades locais, apoio à campanha de 
arrecadação de produtos de higiene e be-
leza às mulheres atendidas por instituição 
social, inauguração da Procuradoria da 
Mulher e Sessão Solene de entrega dos 
Títulos de Benemerência. O setor destaca 
que a expectativa é de que, para 2022, a 
Câmara possa regularizar seu calendário 
de sessões solenes, as quais estavam sus-
pensas em função da pandemia.

Procuradoria Jurídica
Do início do ano 

até 10 de dezembro de 
2021, foram exarados 
410 pareceres jurídicos 
apresentados na trami-

tação dos processos legislativos.
Esses pareceres foram solicitados 

pela Presidência da Câmara, por verea-
dores, pelas comissões permanentes e 
especiais e pelos mais diversos setores 
da Casa Legislativa. Houve, também, 
pareceres no âmbito dos processos 
licitatórios, em sindicâncias e em pro-
cessos administrativos disciplinares.

A procuradoria Jurídica ainda rea-
lizou orientações jurídicas prestadas a 
parlamentares e assessores parlamen-
tares, na perspectiva de dirimir dúvidas 
ou sanar incongruências de textos de 
projetos de lei a serem protocolados. 
Confira outras atividades realizadas 
pelo setor:

• Auxílio no projeto de resolução 
legislativa encaminhado à Mesa Dire-
tora para constituição da Procuradoria 
Jurídica da Mulher; 

 

 • Amparo jurídico a entidades filan-
trópicas e de cunho social no Município, 
como o Lar das Vovozinhas e o Banco 
de Alimentos, a fim de adequá-las à 
legislação para usufruírem dos bene-
fícios garantidos por lei;

• Elaboração de minuta de projeto 
de resolução legislativa a fim de ade-
quar a norma do Poder Legislativo re-
lacionada ao estágio à lei federal para, 
então, intencionar junto ao Procurador 
do Trabalho o afastamento definitivo 
da referida multa.
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Comissão de Cidadania e Direitos Humanos

Durante 2021, a Comissão Permanente 
de Cidadania e Direitos Humanos de-
bateu diversas demandas, visando dar 
encaminhamentos e respostas efetivas 
à comunidade. A comissão tratou de 
temas como a assistência às pessoas 
em situação de vulnerabilidade social 
em razão da crise provocada pela pan-
demia, a situação dos moradores de 
rua e o acesso aos serviços de saúde. 
O colegiado também apresentou proje-
tos sugestão para a reestruturação do 

Conselho Municipal dos Direitos das 
Mulheres e para a criação do Centro 
Municipal de Referência ao Atendi-
mento do Transtorno do Espectro Au-
tista (TEA), e projetos relacionados ao 
combate ao racismo no município.
A Comissão de Direitos Humanos é 
formada pela vereadora Marina Cal-
legaro (presidente), Rudys Rodrigues 
(vice-presidente), Adelar Vargas, Gi-
vago Ribeiro, Lorena dos Santos, Luci 
Duartes e Roberta Leitão.

Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar

A Comissão de Constituição e Justiça, 
Ética e Decoro Parlamentar (CCJ) foi 
conduzida, em 2021, pelo vereador 
Tubias Callil (presidente). Por conta 
da pandemia, a CCJ realizou reuni-
ões virtuais e presenciais ao longo do 
ano. Diversas matérias passaram pela 
análise da comissão, que tem como 
prerrogativa tratar da constituciona-
lidade e da legalidade de projetos.
Entre as proposições que estiveram 
em pauta, projetos legislativos, pro-
jetos executivos como, por exemplo, 

abertura de crédito suplementar es-
pecial no orçamento, distanciamento 
controlado para prevenção à Covid - 19, 
regularização fundiária, Plano Diretor, 
Regimento Interno da Câmara, denomi-
nação de logradouros públicos e cons-
tituição de subcomissão de ética para 
investigar questões pontuais.
A CCJ tem como demais membros os 
vereadores Admar Pozzobom (vice-pre-
sidente), Alexandre Pinzon Vargas, Ma-
rina Callegaro, Pablo Pacheco, Paulo 
Ricardo Siqueira e Ricardo Blattes.

Comissão de Orçamento e Finanças

A Comissão de Orçamento e Finanças 
(COF) analisou 26  projetos de lei, 
alguns com grande impacto no 
cotidiano da sociedade santa-mariense 
como o projeto que ratifica protocolo 
de intenções firmado entre Municípios 
brasileiros, com a finalidade de adquirir 
vacinas para combate à pandemia do 
coronavírus; medicamentos, insumos 
e equipamentos na área da saúde. 

Outra ação que merece destaque foi 
a realização de audiências públicas 
para debater o planejamento o Plano 
Plurianual do Município de Santa 
Maria para o período de 2022 a 2025 
e o orçamento para o exercício 2022 
(LOA), organizadas por áreas temáticas. 
Integram a COF os vereadores Roberta 
Leitão (presidente), Ricardo Blattes 
(vice-presidente), Pablo Pacheco, 
Manoel Badke e Werner Rempel.
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Comissão de Educação, Cultura e Lazer

Neste ano de 2021, sob a 
presidência do vereador Manoel 
Badke, a Comissão de Educação, 
Cultura e Lazer discutiu diversos temas 
referentes às escolas municipais, 
motivados pelo retorno das aulas 
presenciais no pós-pandemia e as 
deficiências enfrentadas pela classe 
escolar durante o ensino remoto. 
Nesse período, a comissão exarou 
parecer de 10 projetos e realizou 

audiências e reuniões públicas para 
tratar da contratação de psicólogos 
e assistentes sociais na rede básica 
de ensino. Também esteve na pauta 
da comissão a situação da Estação 
Ferroviária de Santa Maria, a realização 
do Carnaval, em 2022, no município, a 
situação das crianças e adolescentes 
no pós- pandemia, além da atuação 
dos conselheiros tutelares na cidade. 

Meet e de forma extraordinária, ape-
nas para exarar parecer aos projetos 
de lei em regime de urgência. Após, 
com o retorno paulatino das atividades 
legislativas, a comissão voltou a fazer 
reuniões presenciais. 

O colegiado é composto pelos vere-
adores Admar Pozzobom (presidente), 
Tubias Callil (vice-presidente), Anita 
Costa Beber, Danclar Rossato, Tony Oli-
veira, Valdir Oliveira e Werner Rempel. 

Comissão de Saúde e Meio Ambiente
A Comissão de Saúde e Meio Am-

biente tratou de temas como coleta 
seletiva, política de resíduos, recursos 
ao Hospital Regional e à Casa de Saú-
de, Hemocentro Regional, políticas 
públicas para idosos e a situação da 
Atenção Básica em Saúde. Além disso, 
foram exarados aproximadamente 20 
pareceres de projetos de lei.

Devido à pandemia de Covid - 19, 
as primeiras reuniões da comissão 
aconteceram pela plataforma Google 

Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais

A Comissão Permanente de Políticas 
Públicas, Assuntos Regionais e Distritais 
foi composta pelos vereadores Adelar 
Vargas (presidente), Getúlio Vargas 
(vice-presidente), Alexandre Pinzon 
Vargas, Anita Costa Beber, Lorena dos 
Santos, Paulo Ricardo Pedroso e Valdir 
Oliveira nesse ano de 2021.

Esses parlamentares realizaram vá-
rias reuniões com representantes da co-
munidade, prefeitura e entidades, para 
abordar e debater a iluminação pública, 
a regularização fundiária, a perturbação 

do sossego público, a destinação de 
resíduos, os alagamentos de vias, o 
transporte público, entre outros. 

A comissão também realizou audi-
ências públicas para debater a privati-
zação de estatais gaúchas, a reforma 
administrativa, a falta de efetivo de po-
liciais civis e a duplicação da RSC 287. 

Outra ação feita pelo colegiado 
foi a emissão de pareceres analisan-
do o mérito de projetos de lei com 
temas comunitários e de prestação 
de serviços.
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Equipe Câmara de Vereadores

Diretoria de Recursos Humanos

Secretaria Geral

Divisão de Informática

Diretoria Financeira

*Devido à pandemia da COVID-19, a Câmara de Vereadores estabeleceu o regime de trabalho por escala de maneira presencial e em sistema home office. Por esse 
motivo, alguns servidores não estavam presentes no dia e hora da realização do registro fotográfico.

Diretoria Legislativa e Redação de Atas

Diretoria AdministrativaProcuradoria Jurídica Legislativa

Divisão de Compras

Diretoria de Comunicação Social TV Câmara

Divisão de Segurança

Divisão de Almoxarifado
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Equipe Câmara de Vereadores

Setor de Transporte

Setor de RecepçãoSetor de Protocolo

Setor de Som e Manutenção

Divisão de Patrimônio

Relações Públicas

Setor de HigienizaçãoCargos da Mesa DiretoraAssessores da Presidência

Assessoria Técnica

Lancheria

Arquivo Geral

*Devido à pandemia da COVID-19, a Câmara de Vereadores estabeleceu o regime de trabalho por escala de maneira presencial e em sistema home office. Por esse 
motivo, alguns servidores não estavam presentes no dia e hora da realização do registro fotográfico.
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Os edis constituíram três Comissões 
Parlamentares de Inquérito (CPI) neste 
ano. São elas: CPI com a finalidade de 
apurar ações e omissões do Governo 
Municipal no enfrentamento à 
pandemia do COVID-19; CPI para 
investigar o cumprimento dos termos 
previstos no processo licitatório do 
Shopping Independência e CPI para 
investigar possíveis irregularidades nos 
Prontos Atendimentos Públicos.

De acordo com o Regimento 
Interno da Câmara, as Comissões 

Parlamentares de Inquérito são criadas 
para apuração de fato determinado, 
mediante requerimento de um terço 
dos vereadores, e têm poderes de 
investigação próprios das autoridades 
judiciais . As comissões são compostas 
por três parlamentares cada e tem 
duração de até 90 dias, prorrogáveis 
por mais 30.

Durante o andamento das CPIs, 
os vereadores realizaram oitivas 
com diversas autoridades e pessoas 
envolvidas com os objetos investigados. 

Três CPIs são instauradas em 2021

Até o fim de novembro, os 
vereadores constituíram 23 comissões 
especiais. Conforme o Regimento 
Interno da Casa Legislativa, as 
Comissões Especiais são constituídas 
para fins específicos, por deliberação 
do Plenário, sob proposta da Mesa 
Diretora ou de um terço dos vereadores. 
Cada comissão é composta por três 
vereadores.

Integraram as atividades dessas 
comissões a realização de audiências 
e reuniões públicas para ouvir a 
comunidade, reuniões com o Executivo 
Municipal e entes públicos envolvidos 
com as temáticas abordadas, estudo 
de legislação e documentação.

Vereadores constituem 23 comissões especiais

Comissões Especiais - 2021
• Comissão Especial para �scalizar os controladores de velocidade instalados em Santa Maria/RS.
• Comissão Especial para analisar o Projeto de Lei Complementar nº 9144/2020
• Comissão Especial em Defesa da Integralidade de Turnos na Educação
• Comissão Especial para analisar o Projeto de Lei Complementar nº 9218/2021
• Comissão Especial para analisar o Projeto de Lei Complementar n° 9224/2021
• Comissão Especial em Defesa da Habitação e Regularização Fundiária
• Comissão Especial para Regularização Fundiária da Chaminé
• Comissão Especial para analisar o Projeto de Lei Complementar n° 9204/2021
• Comissão Especial para analisar o Projeto de Emenda a Lei Orgânica n° 9238/2021
• Comissão Especial com a �nalidade de elaborar estudos técnicos e jurídicos em conjunto com os demais órgãos públicos, para 
viabilizar a vacinação dos professores
• Comissão Especial para acompanhar a situação contratual e possíveis repactuações do Município com a empresa prestadora de 
serviço de água e saneamento básico
• Comissão Especial destinada ao estudo para alterar o Regimento Interno
• Comissão Especial do Transporte Público Municipal - CETRANS
• Comissão Especial para a regularização fundiária de áreas da Cohab Fernando Ferrari.
• Comissão Especial para acompanhar a implantação do Auxílio Inclusivo Municipal – Renda Básica
• Comissão Especial para acompanhar o processo de licitação para o serviço de coleta e destinação de resíduos sólidos em 
Santa Maria.
• Comissão Especial para acompanhar tratativas do IPE Saúde para extensão dos serviços do convênio de saúde ao quadro de 
servidores do Município de Santa Maria
• Comissão Especial para analisar o Projeto de Lei Complementar nº 9263/2021.
• Comissão Especial para estudar, analisar e propor alterações na Lei Orgânica, no Plano Diretor, no Código de Posturas, 
no Código de Obras
• Comissão Especial para �scalização das Subprefeituras dos Distritos de Santa Maria
• Comissão Especial para Regularização Fundiária de áreas do Bairro Urlândia.
• Comissão Especial pela Desburocratização
• Comissão Especial que trata da criação de uma Casa do Artesão.
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Em maio de 2021, o Parlamento criou 
um instrumento que tem por objetivo 
defender as mulheres. A Procuradoria 
Especial da Mulher no Poder Legislati-
vo é um órgão interno da Câmara de 
Vereadores, sendo responsável, entre 
outras funções, por primar pela efetiva 
participação das vereadoras nas ativida-
des do Legislativo, receber e encaminhar 
denúncias que chegarem ao Poder Le-
gislativo de todos tipos de violência ou 
discriminação contra mulher aos órgãos 
competentes, e organizar atividades de 

cunho educativo e preventivo sobre os 
direitos das mulheres.
A procuradora da mulher é a vereadora 
Marina Callegaro. Como procuradoras 
adjuntas, foram nomeadas as vereado-
ras Luci Duartes e Lorena dos Santos.
Os atendimentos à população são feitos 
mediante agendamento. O sigilo das 
denúncias é garantido e a identidade 
da mulher, preservada. 
A Procuradoria da Mulher está situada 
no 2º andar do Poder Legislativo. 

CONTATOS:  
email: procuradoriadamulher@camara-
-sm.rs.gov.br;  telefone (55) 3220-7200.

Parlamento em defesa das mulheres

Em novembro de 2021, duas obras 
contempladas pela Lei do Livro foram 
lançadas na Câmara. São elas: “Uma 
História de Santa Maria”, de Denise 
Belitz Quaiatto e José Iran Ribeiro e 
“Jeito Brasil”, de Salvador Lamberty. 
As publicações foram selecionadas 
pelo Projeto Lei do Livro, edição 2019, 
previstos para serem lançados em 2020. 
Devido à pandemia de Covid-19, essas 
obras somente puderam ser lançadas 
neste ano.

A Lei do Livro é um projeto 
institucional promovido pela Câmara 
de Vereadores de Santa Maria, com 

objetivo de publicar, anualmente, no 
mínimo, um livro que enfoque temas 
ligados à cultura santa-mariense, 
sempre com o objetivo de disseminar 
a história e a cultura do município. 
Os exemplares são distribuídos, 
gratuitamente, a pesquisadores, 
escolas, bibliotecas da cidade e 
comunidade em geral.

LANÇAMENTO EM 2022: A obra 
ganhadora da Lei do Livro a ser publicada 
no ano que vem pela Concurso Literário 
Lei do Livro escolhida pela Comissão 
Julgadora foi “Fernando Neumaier: uma 

biografia através de fatos e imagens”, 
de João Rodolpho Amaral Flores e Ingrid 
Neumaier Miranda. A expectativa é de 
que o livro seja lançado, em 2022, na 
Feira do Livro de Santa Maria. 

Dois livros são lançados na Câmara

Em outubro de 2021, a Câmara 
sediou a premiação do Concurso 
Cultural “Curto a Vida, Não Curto o 
Álcool”, no Plenário Coronel Valença. O 
concurso integra a XI Semana Municipal 
de Prevenção ao Consumo de Bebidas 
Alcoólicas, Cigarros e Congêneres. A 
premiação acontece nas seguintes 

categorias: texto/poesias, desenhos/
pintura, vídeos e música,  projeto em 
andamento ou concluído e projeto a ser 
desenvolvido. A premiação é destinada 
a estudantes e professores.  

Veja a lista completa dos ganhadores 
no site: www.camara-sm.rs.gov.br

Atividade educativa: prevenção ao uso de álcool
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Em dezembro de 2021, a Câmara 
realizou Sessão Solene para a entre-
ga de títulos de Benemerência. Foram 
agraciados:

– Sandro Meinerz, com o título Ci-
dadão Santa-Mariense;

– Dinara Paixão, com o título  Cidadã 
Benemérita;

– Jane Costa, com o título Honra 
ao Mérito;

– Sérgio Cechin, com o título Vere-
ador Emérito.

Devido às restrições impostas pela 
pandemia de Covid-19, essa foi a única 
Sessão Solene realizada durante o ano. 

Mesmo com as restrições impostas pela pandemia de Covid-19, a Diretoria de Comunicação da Câmara de Vereadores 
de Santa Maria manteve as ações de divulgação das atividades legislativas e temas de interesse público. Os instrumentos 
de comunicação do Parlamento Municipal com a sociedade santa-mariense são: site institucional, relacionamento com 
veículos de imprensa, redes sociais e TV Câmara.

Para o site, a equipe de comunicação produziu 515 notícias até o início do mês de dezembro. Nas produções jornalísticas 
estão incluídas a cobertura das sessões plenárias, das reuniões das comissões permanentes, temporárias e comissões 
parlamentares de inquérito (CPIs), reuniões e audiências públicas. 

Também no mesmo período, a TV Câmara transmitiu mais de 600 horas de conteúdo inédito e próprio. Além da 
transmissão, ao vivo, das sessões plenárias, reuniões e audiências públicas, os servidores produziram matérias jornalísticas, 
boletins informativos, programas de estúdio - Retrato Público e Câmara Entrevista - e o programete semanal Minuto da 
Câmara. O conteúdo foi exibido no canal 18.2 da TV aberta e também no canal do YouTube: TV Câmara Santa Maria. Ainda, 
a parceria com as universidades – Universidade Federal de Santa Maria e Universidade Franciscana – foi reforçada, com 
a exibição de programas com temas relevantes para a comunidade. O acordo firmado com a TVE-RS, para a reprodução 
de programas educativos, também foi mantido em 2021.

Para as redes sociais Instagram e Facebook, foram realizadas a divulgação prévia da pauta das sessões plenárias, das 
datas e horários das reuniões e audiências públicas, campanhas informativas e interação com o cidadão. No Facebook, 794 
postagens foram veiculadas. Para o Instagram: 114 publicações na linha do tempo e 297 para os stories foram produzidas.

Câmara entrega títulos de Benemerência

Comunicação com a sociedade

Crescimento da participação popular nas redes sociais

aumento de 924 seguidores

1.360 seguidores

837 seguidores
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Em respeito aos princípios constitucionais da administração pública, a Câmara de Vereadores de Santa Maria conta 
com o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e a Ouvidoria Parlamentar. São ferramentas diferentes que, cada qual com 
suas características, priorizam a transparência e a publicidade dos atos do Poder Legislativo.

Informação pública e transparência

Com base na lei federal de acesso 
à informação, o Legislativo possui o 
Serviço de Informação ao Cidadão, que 
está disponível no site da Câmara de 
Vereadores (www.camara-sm.rs.gov.
br), identificado pelo ícone padrão.  É 
uma ferramenta de fácil manuseio em 
que qualquer pessoa pode solicitar 
informações; acompanhar os pedidos 
já realizados e as respostas dadas; 
verificar o salário dos servidores e 

dos vereadores e conhecer quem são 
as pessoas ocupantes dos cargos de 
direção do Legislativo. Além disso, estão 
disponíveis os e-mails e telefones dos 
gabinetes e setores do Parlamento, os 
contratos realizados pela Câmara com 
empresas e também quanto foi pago 
em diárias para que os servidores e 
vereadores possam participar de cursos 
de qualificações e de compromissos 
fora de Santa Maria.

Acesso à Informação

 A Ouvidoria Parlamentar da Câmara, instituída em 2019 pela Resolução Legislativa 009, é o órgão de interlocução 
entre o Poder Legislativo Municipal, o cidadão e a sociedade. Neste canal, as pessoas podem fazer reclamações, denúncias, 
sugestões e elogios, desde que essas manifestações possuam relação com as atividades administrativas e legislativas do 
Parlamento.

O cidadão, ao registrar a demanda no site institucional da Câmara, recebe um número de protocolo para o 
acompanhamento do trâmite da manifestação. O prazo para resposta à manifestação feita na Ouvidoria é de até trinta 
dias, podendo ser prorrogado por igual período, conforme estipulado na Lei Federal nº 13.460, de 2017.

Ouvidoria Parlamentar

Representações e Visitas Institucionais

Chefe do Legislativo recebe Presidente do Ipê 
Saúde, Júlio Ruivo.

Presidente do Legislativo recebe Comandante da 
3ª DE, Coronel e Tenente do exército brasileiro.

Poder Legislativo participa da entrega da 
Comenda da Ordem do Boi de Botas.

Visita oficial: Comandante 2º Batalhão de 
Polícia de Choque.

Fé: Presidente do Legislativo recebe novo 
Arcebispo Dom Leomar Brustolin.
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