
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Carta de Serviços ao Cidadão  
 
 

A Câmara Municipal de Porto Alegre apresenta sua Carta de Serviços ao Cidadão, com 

orientações sobre o acesso e uso dos serviços oferecidos. A publicação deste documento 

é normatizada pela Lei n. 13.460/2017. 
 

Nesta Carta estará presente a ampla variedade de serviços que dizem respeito às 

atividades da Casa e para acesso a informações sobre o processo legislativo, a atuação 

fiscalizatória e a representação exercida pelos parlamentares que fazem parte desta 

legislatura. Além disso, oferece programas e cursos interativos que visam oferecer 

conhecimento sobre as atividades do parlamento ao cidadão, de forma a auxiliá-lo a se 

tornar atento fiscalizador dessas atividades. 
 

 O Poder Legislativo Municipal cumpre papel imprescindível para a cidade, pois 

desempenha duas funções primordiais na sociedade: legislar sobre os assuntos de 

interesse local e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos pelo Poder Executivo. 

 

Nesse contexto, a Câmara Municipal discute e vota propostas e projetos referentes a 

todas as áreas de interesse da sociedade porto-alegrense, tais como: educação, saúde, 

transporte, segurança, meio ambiente, habitação, entre outras, e também fiscaliza o 

emprego dos recursos arrecadados da população com o pagamento de tributos. 
 

Compromisso dos Vereadores 
 

“Prometo cumprir e fazer cumprir a Lei Orgânica, as  

leis  da   União,  do  Estado  e  do  Município  e 

exercer o mandato que me foi conferido pelo povo de 

Porto Alegre, na defesa  da  justiça social  e da 

equidade dos munícipes. ”  

 



 
 

 

Quem são os vereadores? 
 A Câmara Municipal de Porto Alegre tem 36 vereadores eleitos para mandatos de 4 

anos, período que é chamado de Legislatura, dividido em Sessões Legislativas, com 

duração de um ano cada. 

Em cada Sessão Legislativa (um ano) há vereadores que ocupam cargos de organização 

e gerenciamento da instituição, formando a Mesa Diretora. O membro que preside a 

Mesa Diretora é o Presidente da Câmara naquela Sessão Legislativa. Entre os 

vereadores também há funções de liderança, como os líderes de partidos, da oposição 
e do governo.  

Na página oficial da Câmara estão as principais informações da atividade parlamentar 

de cada vereador, e se pode acessar suas proposições, pronunciamentos, matérias 

relatadas, votações, participação em comissões e missões. Na página, há também 

informações sobre gastos do gabinete de cada parlamentar, e informações da própria 

Câmara, para acompanhamento e fiscalização da sociedade no link do Portal 

Transparência.  

 Acompanhe online as sessões da Câmara 
Todas as reuniões da CMPA, em comissões ou no plenário, são transmitidas e 

registradas em áudio, vídeo e texto. Os horários das sessões podem ser conferidos no 

site da Câmara.  

 

O áudio das sessões é transmitido pela Rádio Câmara e depois fica disponível no site.  

A TV Câmara  do legislativo municipal é transmitida no canal 16 da NET, cujo sinal 

é dividido com a TV Assembleia. Com a tecnologia digital, a TV Câmara ficou ainda 

mais acessível no canal digital 11.3. 

O canal transmite, ao vivo, as sessões plenárias da Câmara Municipal, nas segundas, 

quartas e quintas-feiras, a partir das 14h, bem como as sessões solenes promovidas 

pelo legislativo. A programação completa está na página da TV Câmara.  

 Os vídeos ficam arquivados no site do Youtube da Câmara Municipal de Porto Alegre. 

 

https://www.camarapoa.rs.gov.br/vereadores
https://www.camarapoa.rs.gov.br/mesa_diretora
https://www.camarapoa.rs.gov.br/
https://transparencia.camarapoa.rs.gov.br/
https://transparencia.camarapoa.rs.gov.br/
https://www.camarapoa.rs.gov.br/vereadores
https://www.camarapoa.rs.gov.br/vereadores
https://www.camarapoa.rs.gov.br/radio
https://www.camarapoa.rs.gov.br/radio
https://www.camarapoa.rs.gov.br/institucional/tvcamara
https://camarapoa.rs.gov.br/site/tvcamara/grade_programacao_2019.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC-0IsdHsbWQcZolu66jkQZQ


 
 

Comunique-se com a Câmara  
     Há várias formas de se comunicar com a Câmara Municipal e com os vereadores. O 

telefone 3220-4100 é o PABX geral e através dele se pode contatar todos os gabinetes 

de parlamentares, bancadas partidárias e a área administrativa da instituição. A Câmara 

também pode ser contatada através do e-mail camara@camarapoa.rs.gov.br , do qual 

as mensagens serão enviadas aos locais de direito para resposta ao cidadão.  

 

Na página da Câmara, na aba Institucional, em Contato, se pode obter a lista de ramais 

de todos os setores administrativos e gabinetes de vereadores e bancadas,  

 

Na Ouvidoria da Câmara é possível registrar dúvidas, sugestões, elogios, críticas, 

solicitações e reclamações além de mandar mensagens aos parlamentares 

individualmente ou em grupo. As manifestações são analisadas e encaminhadas às 

unidades competentes para eventuais providências. As respostas aos cidadãos e cidadãs 

é feita pelo e-mail disponibilizado pelo usuário.  

 

Informações relativas ao trabalho da Câmara podem ser obtidas pelo e-SIC, pedidas em 

formulário específico com base na Lei 12.527 de 2011, a Lei de Acesso à Informação. 

O contato com a instituição pode ocorrer ainda pelos perfis oficiais da CMPA nas redes 

sociais, pelo Twitter e pelo Facebook.  

 

Além disso, para as questões ligadas à proteção e promoção das mulheres existe a 

Procuradoria Especial da Mulher , que tem por objetivo zelar pelos direitos da mulher, 

bem como fiscalizá-los, controlá-los e incentivá-los, criando mecanismos de 

empoderamento, especialmente em situações de desigualdade de gênero. 

 

     Dúvidas específicas sobre o processo legislativo - sobre como estão caminhando 

projetos de lei ou se determinada proposta já virou lei, por exemplo – estão disponíveis 

no site da Câmara na aba Atividade Parlamentar, onde também estão disponíveis todas 

as informações relativas ao processo legislativo: sessões plenárias, audiências públicas, 

votações, ordem do dia, reuniões de comissões, etc.  

 

As demandas da imprensa podem ser encaminhadas diretamente para a Assessoria de 

Imprensa pelo e-mail imprensa@camarapoa.rs.gov.br.  

 

 

mailto:camara@camarapoa.rs.gov.br
https://www.camarapoa.rs.gov.br/institucional/contato
https://transparencia.camarapoa.rs.gov.br/ouvidoria
https://transparencia.camarapoa.rs.gov.br/ouvidoria
https://transparencia.camarapoa.rs.gov.br/acesso_a_informacao
https://twitter.com/camarapoa_rs
https://www.facebook.com/camaraportoalegre
https://procuradoriadamulher.camarapoa.rs.gov.br/
mailto:imprensa@camarapoa.rs.gov.b


 
 

Sessões Ordinárias 
Destinam-se às atividades normais de Plenário, como apresentação, discussão e 

votação de demandas do Poder Legislativo, Executivo e as demais encaminhadas para 

deliberação dos vereadores. As sessões ordinárias são compostas pela Tribuna 

Popular, o Grande Expediente, a Ordem do Dia e a Pauta.    

 

São realizadas todas as terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 14h, com duração 

de 4 horas e 30 minutos, no Plenário Otávio Rocha da Câmara Municipal. 

 

Acontecem de 1º de fevereiro a 16 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. 

 

Essas sessões seguem um roteiro pré-definido, previsto no Regimento Interno.  

 

Sessões Extraordinárias 
Destinam-se à votação de matéria relevante ou acumulada, já estabelecidas quando 

da convocação. Podem ocorrer em período de recesso.  

 

Sessões Solenes  
São destinadas a comemorações ou homenagens. Também nesse formato de 

solenidade tomam posse o Prefeito, o vice-prefeito e os vereadores. 

Elas são convocadas pelo Presidente da Câmara ou por deliberação do Plenário. 

As principais sessões comemorativas fazem alusão ao Aniversário da Cidade, Dia 

Internacional da Mulher, Tiradentes, Cultura Afro-Brasileira, Proclamação da 

República, Semana do Meio Ambiente, Semana da Pátria e Semana Farroupilha.  

Sessões Especiais  
São convocadas pelo Presidente da Câmara ou por deliberação do Plenário e os 

assuntos são relacionados à entrega de relatórios pelo Prefeito ou a oitiva de 

Secretários e Diretores de Autarquia do Município, ou ainda palestras relacionadas ao 

interesse público.   



 
 

Audiências Públicas 
A Audiência Pública é um instrumento de participação popular, garantido pela 

Constituição Federal. São reuniões feitas com a comunidade para buscar opiniões e 

soluções para as demandas sociais e debater os projetos em tramitação. É o momento 

em que todos podem representar seus próprios interesses, esclarecer dúvidas e dar 

opiniões junto ao poder público, constituindo-se um espaço importante de discussão de 

temas que orientarão a tomada de decisão dos nossos vereadores.  

Para saber quando uma Audiência acontecerá, é preciso ficar atento às informações 

divulgadas na imprensa local e no site da Câmara.  

Conforme a Lei Orgânica do município de Porto Alegre, em seu art. 103, as entidades 

de âmbito municipal, ou se não o forem, com mais de três mil associados, poderão 

requerer a realização de audiência pública para esclarecimentos sobre projetos, obras e 

outras matérias relativas à administração e ao Legislativo municipais. 

Projeto de Lei de Iniciativa Popular 
A população poderá participar do processo legislativo com sua iniciativa popular, 

apresentando projeto subscrito por pelo menos 5% (cinco por cento) do eleitorado do 

Município, ou, quando se tratar de interesse específico no âmbito de bairro ou distrito, 

a iniciativa popular poderá ser tomada por cinco por cento dos eleitores inscritos ali 

domiciliados.  

Tribuna Popular 

Através da Tribuna Popular, é dada oportunidade aos representantes da comunidade e 

entidades constituídas para apresentarem reflexões sobre temas ou reivindicações de 

interesse público. 

A palavra é concedida ao representante da comunidade, com duração de até 10min (dez 

minutos), vedada a concessão de apartes, ocorrerá nas sessões ordinárias das segundas 

e das quintas-feiras, logo após a leitura das proposições apresentadas à Mesa.  

Não é permitido falar sobre assuntos de interesse particular ou fazer homenagens.  

O interessado deve inscrever-se para o uso da Tribuna Popular com, pelo menos, três 

dias úteis de antecedência, mediante preenchimento de formulário próprio fornecido 

pela Câmara, no Setor de Protocolo.  
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https://www.camarapoa.rs.gov.br/audiencias_publicas


 
 

As Comissões 

As Comissões são grupos de trabalho, formadas por vereadores, que estudam as 

proposições de interesse da sociedade e de tramitação na Câmara.   

As Comissões estão disciplinadas no Regimento da Câmara Municipal de Porto 

Alegre e dividem-se entre Comissões Permanentes e Comissões Temporárias. São 

formadas cada uma por vereadores de diferentes partidos e comissões atuam e 

promovem pesquisas de acordo com os temas de interesse público a que se 

relacionam. 

O Presidente da Câmara não participa das Comissões Permanentes. 

As reuniões das Comissões Permanentes são públicas e acontecem ordinariamente às 

terças-feiras. O cronograma de atividades pode ser visto na aba Atividade 

Parlamentar, em Reuniões de Comissões.  

 

As Comissões Temporárias são os grupos de trabalho criados para apreciar assunto 

específico e que se extinguem quando atingida a sua finalidade ou expirado o seu 

prazo de duração. Podem ser criadas para discutir ou representar a Câmara em 

assuntos que não são atividade de nenhuma das Comissões Permanentes, a seguir:  

1. Comissões Especiais: criada examinar e opinar sobre projeto ou matéria 

considerados pelo Plenário como relevantes ou excepcionais. 

2. Comissão Parlamentar de Inquérito: se destinam à apuração de fatos determinados 

ou denúncias. 

3. Comissão Processante: criada com a finalidade de apurar denúncias apresentadas 

contra Vereador, Prefeito e Vice-Prefeito. 

4. Comissão Externa: criada para representar a Câmara em eventos que tenham por 

objetivo o acompanhamento do desenvolvimento e aplicação de políticas públicas. 

 

Em todas as Sessões Legislativas é formada a Comissão Representativa, da qual 

fazem parte os vereadores membros da Mesa Diretora e outros para este fim eleitos, 

a qual representa a Câmara durante os períodos de recesso legislativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.camarapoa.rs.gov.br/reunioes_de_comissoes


 
 

Ccj 
À Comissão de Constituição e Justiça compete opinar principalmente sobre o aspecto 

constitucional ou legal das proposições e zelar pelo cumprimento da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, entre outras importantes atribuições.  

Cefor 
Compete à Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do MERCOSUL examinar e emitir 

parecer sobre projetos de lei relativos ao plano plurianual, ao orçamento anual, créditos 

adicionais, prestação de contas do Prefeito, entre outras atribuições afeitas às matérias financeira 

e orçamentária.  

Cuthab 
À Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação compete examinar e emitir parecer sobre 

planejamento urbano, obras e serviços públicos e assuntos referentes à habitação, transportes 

coletivos, individuais, frete e carga e vias urbanas.  

Cece 
A Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude trata em suas discussões sobre sistema 

municipal de ensino, preservação da memória da cidade, concessão de títulos honoríficos e 

demais homenagens, serviços, equipamentos e programas culturais, educacionais, esportivos, 

recreativos e de lazer e de programas voltados ao idoso, à mulher, à criança, ao adolescente, aos 

portadores de deficiência, à juventude e aos jovens. 

Cedecondh 
Compete à Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana 

discorrer sobre bens e serviços, consumo, proteção e promoção dos direitos da família, mulheres, 

crianças, adolescentes, idosos, portadores de necessidades especiais, população indígena e dos 

discriminados por origem étnica ou orientação sexual, acesso à terra e à habitação, programas 

voltados à segurança urbana e ao bem-estar da população, no contexto municipal, entre outras 

questões em defesa do cidadão e dos direitos humanos no âmbito municipal, prestados à 

população. 

Cosmam 
À Comissão de Saúde e Meio Ambiente cabe emitir parecer sobre os assuntos do sistema único 

de saúde, seguridade social, vigilância sanitária epidemiológica e nutricional, segurança e saúde 

do trabalhador, saneamento básico, proteção ambiental, controle da poluição ambiental, 

proteção da vida humana e preservação dos recursos naturais e planejamento e projetos urbanos. 



 
 

 

Pesquisas no Site da Câmara  
https://www.camarapoa.rs.gov.br/ 
Na página da Câmara estão disponíveis:  

  As notícias sobre o Legislativo; 

  Agenda de eventos; 

  O Diário Oficial; 

  A legislação municipal 

  Informações e Documentos de licitações, 

  Portal da Transparência, com diárias, orçamentos, recursos humanos, 

patrimônio e gastos dos parlamentares e bancadas; 

  Todos os serviços e informações sobre a Câmara; 

  As Atividades Parlamentares 

  Ouvidoria;  

  Lei de Acesso à Informação (e-SIC); e 

  Várias outras informações sobre o parlamento municipal.  
 

Nas ferramentas de pesquisa disponíveis todos têm acesso a todas as informações do 

processo legislativo, principal conjunto de atividades da Câmara de Porto Alegre. 

Esse sistema proporcionou a ampla transparência da Casa, porque permite que os 

cidadãos conheçam a produção legislativa dos parlamentares e acompanhem os 

procedimentos para elaboração das leis municipais.  

No site, em Atividade Parlamentar, encontram-se: 

 Sessões Plenárias – Informações sobre todas as sessões: agendas, notas, atas, 

etc.  

 Reuniões de Comissões – Informações sobre as reuniões ordinárias e 

extraordinárias das Comissões permanentes e temporárias existentes. 

 Audiências Públicas – nesse local estão as informações sobre as audiências 

públicas que estão ocorrendo na Casa.  

 Projetos – nesse link se pode pes quisar tudo sobre os projetos em 

andamento. 

 Votações – detalhamento dos votos dos parlamentares nas votações no 

plenário.  

 Anúncios da Ordem do Dia – publicação regimental de matérias a serem 

discutidas e votadas na Câmara.  

 

https://www.camarapoa.rs.gov.br/


 
 

Escola do Legislativo 
A Escola do Legislativo Julieta Battistioli foi criada em 2007, através da           

Resolução nº 2.070.  

Internamente, atua na formação dos servidores através de treinamento e qualificação, 

com a realização de cursos, palestras e eventos internos e externos.  

Atua ainda na formação dos cidadãos através de programas como o “Câmara vai à 

Escola” e o “Universidade Aberta”, entre outros.  

Além disso, age através do seu Núcleo de Estudos e Pesquisas com publicações, o 

“Programa de especialização em gestão pública”, o “Observatório do Poder 

Legislativo” e a “Biblioteca de Estudos Legislativos”. 

Os contatos com a Escola podem ser feitos pelo e-mail: escola@camarapoa.rs.gov.br 

e pelos telefones (51)3220.4374 e (51)3220.4443. 

A Memória da Câmara 
O Memorial da Câmara Municipal de Porto Alegre é responsável pela elaboração, 

desenvolvimento e realização de projetos na área de história política e cultural do 

Legislativo Municipal. A organização de eventos culturais, agendados pela Mesa 

Diretora e pelos Vereadores, também faz parte dos trabalhos desenvolvidos. 

Propagar a cultura e a história do legislativo de Porto Alegre, recuperando, divulgando 

e disponibilizando o conhecimento amplo e irrestrito à comunidade porto-alegrense 

através de seu acervo e de suas atividades educacionais. 

O Horário de atendimento externo é de segunda à quinta-feira, das 8h30 às 11h30 e 

das 13h30 às 18h. 

O Contato pode ser feito pelos telefones (51) 3220-4318 ou (51) 3220-4187 ou pelo 

e-mail memorialcmpa@camarapoa.rs.gov.br . 

 

 

mailto:escola@camarapoa.rs.gov.br
mailto:memorialcmpa@camarapoa.rs.gov.br


 

Mídias Sociais e Principais Contatos 
Ao curtir a página no Facebook da Câmara Municipal ou acompanhar o Twitter, todo 

cidadão pode interagir conosco e saber de todos os eventos, agenda de votações e 

projetos, acompanhar os trabalhos, ver fotos e as nossas transmissões ao vivo, 

através do Youtube.

Gabinete da Presidência  
E-mail: gabpres@camarapoa.rs.gov.br 
Fone: (51) 3220-4173 e 3220.4174 

 

Diretoria Geral  
E-mail: dg@camarapoa.rs.gov.br 
Fone: (51) 3220-4105 e 3220.4110 

 

Diretoria Administrativa 
E-mail: da@camarapoa.rs.gov.br 
Fone: (51) 3220-4156 e 3220.4159 

 

Diretoria de Patrimônio e 

Finanças 
E-mail: dpf@camarapoa.rs.gov.br 
Fone: (51) 3220-4140 e 3220.4389 

 

Diretoria Legislativa 
E-mail: dirleg@camarapoa.rs.gov.br 
Fone: (51) 3220-4335 e 3220.4339 

 

Imprensa 
E-mail: imprensa@camarapoa.rs.gov.br 
Fone: (51) 3220-4194 e 3220.4398 

 

Procuradoria Geral 
E-mail: procuradoria@camarapoa.rs.gov.br 
Fone: (51) 3220-4316 e 3220.4321 

 

Procuradoria da Mulher 
E-mail: procuradoriadamulher@camarapoa.rs.gov.br 
Fone: (51) 3220-4358 

 

 

Relações Públicas 
E-mail: rp@camarapoa.rs.gov.br 
Fone: (51) 3220-4179 e 3220.4183 

 

Recursos Humanos 

E-mail: srh@camarapoa.rs.gov.br 
Fone: (51) 3220-4161 e 3220.4474 

 

Compras e Licitações 

E-mail: licita@camarapoa.rs.gov.br 
Fone: (51) 3220-4314 e 3220.4355 

 

Materiais e Patrimônio 
E-mail: smp@camarapoa.rs.gov.br 
Fone: (51) 3220-4144 e 3220.4462 

 

Assessoria de Informática 
E-mail: informatica@camarapoa.rs.gov.br 
Fone: (51) 3220-4333 e 3220.4334 

 

Setor de Protocolo 
E-mail: protocolo@camarapoa.rs.gov.br 
Fone: (51) 3220-4145 e 3220.4466 

 

Setor de Legislação 
E-mail: biblioteca@camarapoa.rs.gov.br 
Fone: (51) 3220-4193 e 3220.4566 

 

Serviço de Atividades 

Complementares 
E-mail: sac@camarapoa.rs.gov.br 
Fone: (51) 3220-4325 e 3220.4472 

 

  

https://www.facebook.com/camaraportoalegre
https://twitter.com/camarapoa_rs
https://www.youtube.com/channel/UC1JOdXKorFa90eGehVQdtag


 

 

Lei de Acesso à Informação 

A Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527/2011, assegura a qualquer 
cidadão, motivado ou não, a obtenção de dados das atividades 
exercidas pela Câmara Municipal de Porto Alegre e por qualquer órgão 
público, inclusive às relativas a sua política, organização e serviços. 
Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode obter essas informações 
acessando o site da Câmara, no Portal Transparência, onde estão todas 
as atividades parlamentares, de pessoal, orçamentárias e 
administrativas.  

Ficando ainda em dúvida, o cidadão pode acessar o e-Sic ou o e-Ouv, 
nos links disponíveis no site.  

https://www.camarapoa.rs.gov.br/ 

https://www.camarapoa.rs.gov.br/

