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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 de Vereadores de Água Doce, 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
sociedade.
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VEREADORES – 15.ª LEGISLATURA (2017-2020)

Agenor José Nichetti – PL
Antonio Barbosa – PT
Evandro Carlos Zanatto – PSD
James Francisco Beal – PP
Jorge Rone Haslinger – PP
Onirio de Matos – PP
Paula Cristina Mendes Gatelli – PL
Vanir Putton – PL
Willian Valmor Tortelli Viêra - PSDB
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 FUNÇÕES DA CÂMARA

Conforme estabelecido pelo Regimento Interno (Resolução n.º 017/2005 de 13 de
Dezembro de 2005), o Poder legislativo local é exercido pela Câmara Municipal que tem funções
legislativas, de fiscalização financeira e de controle externo do Executivo, de julgamento político
administrativo, desempenhando ainda as atribuições que lhes são próprias, atinentes à gestão dos
assuntos de sua economia interna.

Funções Legislativas
As funções legislativas da Câmara consistem na elaboração de emendas à Lei Orgânica
Municipal, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos e resoluções
sobre quaisquer matérias de competência do Município, bem como apreciação de medidas
provisórias.

Funções de Fiscalização
As funções de fiscalização financeira consistem no exercício do controle da
administração local, principalmente quanto à execução orçamentária e ao julgamento das contas
apresentadas pelo Prefeito, integradas estas àquelas da própria Câmara, sempre mediante o
auxílio do Tribunal de Contas do Estado.

Funções de Controle Externo
As funções de controle externo da Câmara implicam a vigilância dos negócios do Poder
Executivo em geral, sob os prismas da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiência e da ética político administrativa, com a tomada das medidas sanatórias que se fizerem
necessárias.
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Funções Julgadoras
As funções julgadoras ocorrem nas hipóteses em que é necessário julgar os Vereadores,
quando tais agentes políticos cometem infrações político administrativas previstas em Lei.

 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
As sessões da Câmara serão Ordinárias, Extraordinárias ou Solenes, assegurado o acesso
do público em geral.

Sessões Ordinárias
As sessões ordinárias serão semanais, realizando-se às segundas-feiras, com início às 19h
(dezenove) horas, com duração máxima de 3h (três) horas, conforme prevê o Art. 139, caput, do
Regimento Interno.
Por

meio

da

página

da

Rede

Social

Facebook,

no

link

https://www.facebook.com/C%C3%A2mara-Municipal-de-Vereadores-de-C3%81gua-Doce1992055377502464/, é possível acompanhá-las ao vivo, sendo que no dia seguinte as mesmas

também

estrão

disponíveis

no

Link

do

YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCQzcC2jx3MS_oUh7Kp6prkA/videos.

Sessões Extraordinárias
As sessões extraordinárias serão realizadas em dias e horários diversos das sessões
ordinárias, podendo ser convocadas a qualquer momento, quando se tratar de matéria relevante
ou urgente, de acordo com o Art. 140, §1.º, do Regimento Interno.

Sessões Solenes
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Sessões solenes serão realizadas em qualquer dia e horário para um fim específico, sem
horário de duração predeterminado, conforme Art. 141 do Regimento Interno.

 MESA DIRETORA DA CÂMARA
A Mesa Diretora é órgão diretor de todos os trabalhos legislativos, administrativos e
financeiros, sendo composta por Presidente, 1.º Secretário e 2.º Secretário, com mandato de 1
(um) ano. O Vice-Presidente, não integra a Mesa Diretora, somente substituirá o Presidente em
suas faltas, impedimentos e afastamentos.

Composição da Mesa Gestão 2019
PRESIDENTE: Evandro Carlos Zanatto – PSD
VICE-PRESIDENTE: Willian Valmor Tortelli Viêra – PSDB
1.º SECRETÁRIO: Onirio de Matos – PP
2.ª SECRETÁRIA: Paula Cristina Mendes Gatelli – PL

 COMISSÕES
São compostas por 3 (três) Vereadores, com mandato de 2 (dois) anos, com o objetivo de
examinar matérias em tramitação, emitir parecer, ou até mesmo proceder com estudos, e
investigações de fatos de interesse da administração.
Na Câmara de Vereadores de Água Doce, existem 4 (quatro) comissões permanentes:
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão
de Educação, Saúde e Assistência Social, e Comissão de Obras, Serviços Públicos, Atividades
Privadas, Ciência, Meio Ambiente e Agricultura.
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Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final
Está comissão estuda a legalidade e constitucionalidade dos projetos de leis, projetos de
leis parlamentares, decretos legislativos e resoluções que tramitem na Câmara.

Comissão de Finanças e Orçamento
Compete a ela opinar sobre as matérias de caráter financeiro, como por exemplo, o Plano
Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária anual, e proposições sobre
abertura de créditos, fixação e aumento de salário dos servidores, Prefeito, Vice-Prefeito,
Vereadores e Secretários Municipais.

Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social
Apreciará matérias relacionadas sobre assuntos educacionais, artísticos, patrimônio
histórico, desportivos, saúde, assistência e previdência social em geral, bolsas de estudos,
reorganização administrativa das áreas da Educação e Saúde, e Implantação de Centros
Comunitários.

Comissão de Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Ciência, Meio Ambiente e
Agricultura.
Por esta comissão se opina a respeito de quaisquer obras, empreendimentos e execução
de serviços públicos locais, atividades produtivas em geral, oficiais e particulares, e também
sobre o plano de desenvolvimento do município.
Para

saber

a

composição

atual

de

cada

Comissão

https://www.cvaguadoce.sc.gov.br/comissao/index/codMapaItem/110677.

acesse

o

Link:
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ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA

Mesa Diretora

Plenário

Assessoria Jurídica - Advogado
Assessor Legislativo

Contador

Técnico Legislativo
Administrativo
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 ATENDIMENTO AO PÚBLICO
A Câmara Municipal de Água Doce atende ao público em sua sede, localizada na Praça
João Macagnan, n. 322, centro, sala anexa à Prefeitura.
O horário de atendimento ao público é de segunda à sexta-feira, das 08h30min às
11h30min, e das 13h30min às 17h30min.
Os telefones para contato são (49) 3524-0738 ou (49) 3524-0778, além do e-mail
cmaguadoce@yahoo.com.br.

 CANAIS DE COMUNICAÇÃO

OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL
A ouvidoria registra sugestões, elogios, denúncias, reclamações e pedidos de informações
sobre as atividades da Câmara de Vereadores de Água Doce. É necessário realizar um
autocadastro

no

sistema

e

informar

dados

de

identificação.

Disponível

em:

https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/sc/AguaDoce/Manifestacao/RegistrarManifestacao

FALE COM O VEREADOR
Neste canal é possível o contato com o Vereador, para consulta, solicitação, informação,
sugestão, etc, preenchendo os requisitos de identificação dos seguintes dados: nome, e-mail,
telefone,

assunto

e

mensagem.

Disponível

no

https://www.cvaguadoce.sc.gov.br/parlamentares/index/fale-com-vereador/codMapaItem/110734

link:
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LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (LAI)
Aqui é possível solicitar a informação a respeito de diferentes assuntos de competência
do Poder Legislativo Municipal. Os requisitos necessários para solicitar as informações, são
CPF/CNPJ,

nome,

endereço,

e-mail

e

telefone.

Link

de

acesso:

https://lai.cvaguadoce.sc.gov.br/index/relatorios-e-estatisticas

 PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE
O portal da Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce via internet divulga uma
série de informações institucionais e permite o acesso a diversos serviços, como: notícias,
áudios, fotos, agenda, atas, indicações, moções, resoluções, pedidos de informação e leis
municipais,

disponíveis

no

ícone

Acontece

na

Câmara

através

do

link

https://www.cvaguadoce.sc.gov.br/cms/diretorio/index/codMapaItem/110681
Já no ícone Câmara, estão disponíveis o funcionamento da Câmara Mirim, o Regimento
Interno

e

Lei

Orgânica

do

Município,

e

História,

basta

acessar:

https://www.cvaguadoce.sc.gov.br/cms/diretorio/index/codMapaItem/110664
O portal também fornece informações com ícone do Portal da Transparência, onde estão
incluídas as contas públicas, relatórios de gestão fiscal, relatório resumido da execução
orçamentária, balancetes financeiros, e mensais. Na mesma aba é possível acessar as publicações
legais, onde constam o quadro de pessoal, estatuto do servidor público, pareceres das comissões,
projetos de leis ordinárias, complementares e parlamentares. Para obter acesso é só clicar no
link: https://www.cvaguadoce.sc.gov.br/cms/diretorio/index/codMapaItem/110710

 SERVIÇOS À POPULAÇÃO
O cidadão que desejar utilizar a palavra para se manifestar em relação às proposições,
poderá fazer o uso da tribuna pelo prazo de até 15 (quinze) minutos, de acordo com o Art. 201 do
Regimento Interno. É necessário protocolar um requerimento na Secretaria da Câmara, contendo
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o assunto que será abordado, cabendo ao Presidente deferir ou indeferir, e se for o caso indicar
dia e horário para o pronunciamento e tempo de duração.

 REDES SOCIAIS
As redes sociais podem criar um elo entre a população e o poder público. Dessa forma, a
Câmara de Vereadores de Água Doce, visando oferecer transparência e divulgação de suas
atividades legislativas dispõe das seguintes mídias digitais:
Facebook: https://www.facebook.com/C%C3%A2mara-Municipal-de-Vereadores-de-C3%81gua-Doce1992055377502464/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCQzcC2jx3MS_oUh7Kp6prkA/videos
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________________________________
Câmara de Vereadores de Água Doce – SC
Praça João Macagnan, 322, centro, anexo à Prefeitura
Telefone (49) 3524-0738

