SÍNTESE DA ATUAÇÃO, SERVIÇOS E CANAIS DE ATENDIMENTO E
INFORMAÇÃO QUE A CÂMARA DE VEREADORES OFERECE PARA A
COMUNIDADE.
O Poder Legislativo de Bagé está localizado na Avenida Sete de Setembro,
812, e seu horário de expediente é das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.
CANAIS DE COMUNICAÇÃO: através da central telefônica (53) 3240 8600 é
possível fazer contato com qualquer setor e com o gabinete de vereador
desejado.
O portal www.camvbage.rs.gov.br/ na aba CONTATO oferece o formulário da
central de atendimento. Você também pode encaminhar sua dúvida, sugestão
ou solicitação pelo e-mail camarabage@camvbage.rs.gov.br.

O poder legislativo é composto por 17 vereadores eleitos e que tem a função
essencial de:
• Elaborar leis
• Fiscalizar e assessorar o Poder Executivo, sugerindo medidas de
interesse público e solicitando de providências.
• Dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito;
Os vereadores elegem a mesa diretora que é responsável pela direção de
todos os trabalhos da câmara e que é composta pelo presidente, pelo vicepresidente, primeiro secretário e segundo secretário.
O presidente representa o poder legislativo, regula os trabalhos da casa e é
também o fiscal da ordem.
Cada bancada partidária elege seu líder e vice-líder. Já o líder de governo é
indicado pelo prefeito municipal.
No portal da câmara, na aba VEREADORES (http://www.camvbage.rs.gov.br/
vereadores.aspx), estão informações de cada edil, da mesa diretora e o e-mail
de contato individual.
As sessões ordinárias são realizadas às segundas-feiras, em horário previsto
para às 10h da manhã ou com tolerância de até 15 minutos no plenário da
Câmara. As sessões são abertas a todos os cidadãos que desejarem assistir.
Para consulta das proposições protocoladas acesse o portal nas abas (Erro!
A referência de hiperlink não é válida.) AGENDA ou
ATAS/ROTEIROS/COMIS-SÃO TÉCNICA.
Na Câmara atuam 9 comissões permanentes, cada uma constituída de 5
vereadores, são elas:
- Constituição e Justiça e Redação Final;
- Orçamento, Finanças e Contas;

-

Educação Cultura e Direitos Humanos;
Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social;
Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Transportes;
Comissão de Legislação Participativa;
Agricultura e Pecuária;
Comissão de Ética Parlamentar;
Comissão de Combate a Corrupção e Defesa do Patrimônio Público.

Para facilitar o acesso das associações de bairros, associações de classes,
sindicatos, entidades estudantis ou demais similares ao Poder Legislativo, a
Câmara disponibiliza a TRIBUNA DEMOCRÁTICA para que os representantes
exponham os assuntos de interesse da entidade que representam, ou ainda
assuntos de interesse comunitário. A Tribuna, quando solicitada, ocorre às
segundas-feiras e permite que, no máximo, dois integrantes de entidades se
manifestem por sessão, dividindo o tempo permitido por manifestação.
Todas as sessões ordinárias, solenes e extraordinárias ou especiais da
Câmara são transmitidas ‘ao vivo’ pela TV Câmara, canal criado para dar
transparência aos atos do Legislativo e que transmite, além das sessões,
programação jornalística dos principais atos realizados em Bagé assim como
programação cultural.
Na Net a programação pode ser acompanhada pelo Canal 16 e no sinal
digital aberto no Canal 5.3. As sessões também podem ser acompanhadas 'ao
vivo' direto no portal www.camvbage.rs.gov.br. No período de recesso, que
acontece de 23 de dezembro e 28 de fevereiro, funciona a Comissão
Representativa, composta por cinco vereadores efetivos e cinco suplentes que
se reúnem sempre às quintas-feiras.
No site da câmara www.camvbage.rs.gov.br, nas abas Links
(http://www.camvbage.rs.gov.br/links_uteis.aspx) ou Legislativo (Erro! A
referência de hiperlink não é válida.), estão disponíveis as legislações
municipal, estadual e federal. O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias são acessados na aba Portal da Transparência (Erro! A
referência de hiperlink não é válida., onde também estão disponíveis o
orçamento para o ano, informações sobre diárias, quadro de pessoal, salários e
licitações, dando total transparência aos atos do Legislativo.
EXERCITE SUA CIDADANIA ATRAVÉS DA OUVIDORIA DA CÂMARA:
Informações, solicitações, reclamações, sugestões e especialmente
denúncias e irregularidades ocorridas no âmbito legislativo podem ser feitas
através da ouvidoria: Ligue 0800-564-8890.

