Cartilha da

Câmara de Vereadores

de Estrela

História de Estrela

Hino de Estrela

Estrela tem colonização germânica e é
o segundo município mais antigo do Vale
do Taquari, tendo Taquari como municípiomãe.

Escadaria de Estrela

Lenda de Estrela

Desde 2009, dia 20 de maio é
feriado municipal, porque é o

aniversário
de Estrela.

O projeto de lei foi de autoria da
Câmara de Vereadores de Estrela.
Escadaria de Estrela

Porquê da cartilha
Esta cartilha tem o objetivo de informar a comunidade sobre o trabalho
realizado pela Câmara de Vereadores, para que a população entenda a
real função e conheça o trabalho dos parlamentares.

Quem pode se candidatar
Deve estar em
dia com a

Para se candidatar a vereador,

Justiça
eleitoral,

é necessário ter nacionalidade brasileira,

18 anos

no pleno exercício
dos direitos políticos.

completos na data da posse e filiado a
algum PARTIDO POLÍTICO, assim como ser
alfabetizado e ter domicílio eleitoral no
município onde deseja concorrer.

o político não pode ser
condenado pela justiça ou
ter alguma conta relativa
ao exercício de cargos
públicos reprovada

Processo
Vereadores em Sessão

as segundas-feiras
Ordinária, que é realizada todas

Composição da Câmara
de Vereadores em 2018
Marco Aurélio Wermann (PV) - presidente
Débora Martins (MDB) - vice-presidente
Élio Jair Kunzler (PTB) - secretário

?

VOCE SABIA
que desde 2012, Estrela
passou a ter

13
vereadores.

*
*
*

Titulares:
- Cristiano Nogueira
da Rosa (MDB)
- José Itamar Alves (PTB)
- Marcelo Braun (PSDB)
* Os três citados acima se
elegeram vereadores, mas
assumiram secretarias
municipais e, em seus
lugares, assumiram os
suplentes.

O número varia de acordo com a
população de cada município.

Vagas
Para o Legislativo de Estrela são
determinadas, de acordo com a Constituição
Federal, 13 vagas de representação da
sociedade. Os vereadores são os legítimos
representantes do povo.

Os vereadores
são escolhidos
a cada

Os cidadãos escolhem seus representantes
por meio de voto direto, secreto e obrigatório entre

18 e 70 anos.

4 anos
em eleição
municipal, no
primeiro domingo
de outubro

Para votar é necessário possuir o título de eleitor.
Os candidatos devem ser filiados a

partidos políticos

?

VOCE
SABIA

registrados no Brasil.

16 anos
18 anos
70 anos
dos

aos

e acima dos

o voto é opcional

EXERÇA SEU DIREITO

Sistema de controle de gestão e a pluralidade da Câmara

Poderes do Estado Brasileiro

PODERES
Cada um dos poderes tem orçamento próprio e são independentes entre si

Executivo
Executa
ações

Atualmente, a

Legisla e
scaliza ações
do Executivo

Câmara de Vereadores de Estrela
é composta somente por

7 funcionários

Câmara em números

EFICIENTE ENXUTA,

A Câmara de Vereadores de Estrela é
e
atendendo as demandas de todas as áreas necessárias para
o cumprimento do seu dever e as prioridades da comunidade.
A Câmara tem
direito a requerer

7%

da receita arrecadada no
ano anterior pelo município.

e ainda assim,
devolve, em
média, por ano

R$

250mil

Legislativo

Judiciário
Tem a função
de julgar
os dois poderes

Função do Vereador
O Tribunal de
Contas fiscaliza
os Poderes
Executivo e
Legislativo

A principal função do vereador é scalizar e controlar os
gastos públicos. Quem exerce o cargo pode criar, extinguir
e complementar leis municipais, e também exigir que
sejam cumpridas. Suas ações não podem gerar aumento
de despesas aos cofres públicos, pois a execução
do orçamento cabe ao Poder Executivo.

Em Estrela,
o Legislativo solicita,
em média, apenas

3,5%
que representa a metade
do estabelecido.

aos cofres do município, representando
ECONOMIA e RESPONSABILIDADE
com o dinheiro público.

Recesso da Câmara
O recesso da Câmara ocorre de

2 de janeiro a
31 de janeiro

Durante o período é realizada a
manutenção do prédio, portanto, não ocorrem
sessões ordinárias. Porém, caso haja algo a ser
discutido ou votado com urgência, os
vereadores são convocados e não são
remunerados para as extraordinárias.

Economia

?

VOCE SABIA
Bancada é o
grupo ou o (a)
vereador (a)
que representa cada
partido na Câmara.

Que os vereadores
de Estrela

Que a câmara possui

sede
não tem
assessor própria
individual e nem por
bancada de partido

gerando uma economia
de recursos públicos.

Eciência

+

Gestão

+

Recursos para
o cidadão

Vocabulário legislativo
Indicação

Pedido de informações

É quando o(a) vereador(a)
indica ao Executivo
uma ação de
maior importância.

É quando o (a) vereador (a)
solicita informações do interesse da
comunidade sobre alguma obra,
ação ou melhoria a órgão público.

Projeto de lei

Pedido de providências

É o texto elaborado para sugerir a criação de
uma lei no município, podendo ser de
autoria do Executivo, Legislativo ou iniciativa
popular. Caso seja feita pelo Legislativo ou
iniciativa popular, não pode gerar aumento
de despesas aos cofres públicos.

É quando o (a) vereador (a)
apresenta uma
reivindicação sugerindo
ao órgão responsável
que implante uma melhoria.

Vereadores não podem
aO vereador não pode apresentar nenhum projeto
que crie despesas para a prefeitura.

aNão podem rmar ou manter contrato com o setor público
aNão podem ocupar cargos de liderança em empresas que
possua contrato com o Poder Público.

aNão podem patrocinar causa em que possa ser beneciado.

Câmara de Vereadores

Sessões ordinárias

O Legislativo de Estrela está instalado em sede própria (Rua Dr. Tostes, 51, Centro) desde 24
agosto de 2007, e é utilizada para sediar em seu plenário as sessões ordinárias, sempre às segundasfeiras, a partir das 18h30min. Todas às quintas-feiras tem reunião das comissões permanentes para
análise dos projetos em tramitação.

Ocorrem nas segundas-feiras, a partir das 18h30min, na sede do Legislativo. Os
vereadores utilizam a tribuna para abordar assuntos de interesse da comunidade. Além
disso, são debatidos e votados os projetos de lei de autoria dos vereadores, do Executivo ou
mesmo de iniciativa popular. As sessões são abertas à comunidade.

O que são Comissões?

São grupos formados por vereadores para examinar e emitir relatórios sobre os projetos de lei
que estão na Câmara, e podem ser permanentes ou temporárias.

Sessões extraordinárias

A casa do povo

Entre os eventos sediados na Câmara de Vereadores, a comemoração dos 70 anos da Rádio AM 820

O Legislativo também disponibiliza suas dependências para realização de audiências
públicas, palestras, eventos culturais, reuniões de entidades e comunidades sempre
respeitando o interesse

público e sem ns lucrativos.

São convocadas de acordo com a necessidade de votação de algum projeto de
relevância e urgência, e podem ocorrer a qualquer momento, bastando a convocação da
Mesa Diretora. Em Estrela, os vereadores

a mais pelas sessões extraordinárias.

Tribuna livre
É um espaço destinado a
entidades para divulgarem assuntos
de interesse público. Para ocupar o
espaço, a entidade pode solicitar à
Mesa Diretora ou a um vereador,
que submete o pedido à votação do
plenário.
Entre as entidades e pessoas da
comunidade que ocuparam a tribuna,
João Carlos Schäfer falou sobre a Apae

NÃO recebem remuneração

Sessões descentralizadas
Ocorrem quando o Legislativo realiza todos os trabalhos da sessão ordinária em uma
comunidade ou bairro. É uma forma de aproximar, ainda mais, a Câmara da comunidade. Os
interessados em sediar uma sessão descentralizada podem solicitar à Mesa Diretora ou a um
vereador, que leva o pedido à votação no plenário.

Parlamento Mirim
O projeto tem o intuito de incentivar o exercício da cidadania, fazendo com que os alunos do
Ensino Fundamental das três redes de ensino - municipal, estadual e privada, exerçam a função de
vereador e, também, demonstrar à sociedade a importância do Legislativo Municipal, por meio do
envolvimento da comunidade.

Sessão descentralizada realizada dentro do Hospital Estrela para ouvir as demandas e as necessidades de melhoria na saúde

Sessões solene e comemorativa
São atos de homenagem em que a comunidade estrelense reconhece, através do
Legislativo, pessoas, entidades ou iniciativas que promovem o bem público e a sociedade
estrelense.

Como funciona o processo do Parlamento

Alunos do
Ensino
Fundamental

Debate e
formatação
da proposta na
comunidade
escolar

Mirim?

Vereadores
defendem, em
sessão especíca,
seus projetos
na Tribuna Livre

O projeto culmina com sessão especial, onde os alunos
apresentam as demandas colhidas na comunidade escolar

Escolas
na Câmara

Quando o presidente da Câmara
de Vereadores vira o prefeito
Uma das funções a ser exercida
pelo presidente do Legislativo é
assumir a prefeitura, caso seja
necessário. Isso pode ocorrer quando
o prefeito e o vice estiverem de férias
por mais de 15 dias, em compromissos ociais fora do município ou
ainda se forem cassados.
Quando isso ocorre, quem
assume a presidência da Câmara é o
vice-presidente.

Quando o suplente assume
o cargo de vereador?

Desde 2018, o projeto cria um espaço no hall de entrada da sede do Legislativo
para que as escolas do município possam expor seus trabalhos de cunho histórico,

Suplente são os candidatos que não se elegeram, mas
podem ocupar uma cadeira na Câmara caso um vereador
assuma outro cargo, tire férias ou tenha o mandato cassado.
Nestes casos, quem assume é aquele que tiver a segunda
maior votação da coligação e, assim, sucessivamente. Se
houver empate no número de votos, quem assume é o que
tiver idade mais avançada.

Cassação de mandato é
quando a função pública
de um político é cassada
como consequência de
uma série de fatores,
ferindo a legislação
como por corrupção.

literário, artístico ou projetos de interesse coletivo. O Escolas na Câmara visa mostrar
as boas práticas pedagógicas, gerando integração das escolas com a comunidade e
também com o Poder Legislativo.

O que mais faz o vereador?
Quem for eleito para o cargo exerce

a função 24h por dia,

mesmo durante o recesso que ocorre no mês de janeiro. Os legisladores devem
estar à disposição da comunidade sempre, além de participar das sessões
ordinárias e extraordinárias e das reuniões das comissões internas e externas. Os
vereadores têm como função defender temas municipais e regionais em debates e
eventos, dentro ou fora da Câmara.

Nossos contatos
LIGUE PARA A GENTE!

www.facebook.com/camaradeestrela
www.camaraestrela-rs.com.br

Acompanhe as
informações da
Câmara, dos
projetos, tenha acesso
às leis municipais
e que por dentro
de todo o trabalho
dos vereadores

secretaria@camaraestrela-rs.com.br

Câmara Municipal de Vereadores de Estrela
Rua Dr. Tostes, 51 - Estrela CEP: 95880-000

Produzido com
material reciclado

