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SUMÁRIO



Câmara de Xangri-Lá foi criada pelo governador Alceu Colares em 20 
de  março  de  1992  pela  Lei  Estadual  9612,  que  emancipou  o  então 
balneário de Xangri-Lá, que pertencia ao Município de Capão da Canoa.A

Xangri-Lá  é  composto  por  nove balneários:  Atlântida,  Guará,  Xangri-Lá, 
Praia dos Coqueiros,  Marina,  Maristela,  Remanso,  Arpoador,  Noiva do Mar e 
Rainha do Mar (distrito).

A primeira legislatura foi formada por:

• Prefeito: Luiz Cézar Maggi Bassani;
• Vice-Prefeito: José Reginaldo Pereira;
• Vereadores: Demétrio Ponciano Cardoso, Douglas Roberto Trainini, Geloí 

Cardoso de Oliveira, Lauro de Souza Jardim, Ledir Fermino Alves, Loir 
Ribeiro Borba, Manoel André Sant´Helena, Satiro Rocha e Sindei Meder.

A Câmara iniciou suas atividades em  1º de janeiro de 1993,  e em Sessão 
Solene deu posse aos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito, pelo Vereador mais 
votado Sr. Manoel Sant´Helena.  Na oportunidade,  foi  realizada a eleição para 
Presidente da Câmara, sendo eleito o Vereador Loir Ribeiro Borba, que, por já ter 
sido  vereador  em  Capão  da  Canoa,  ficou  responsável  pela  estruturação  e 
organização do novo Legislativo.

 

À CÂMARA MUNICIPAL
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Missão:
Legislar, fiscalizar, prestar serviços públicos, atuando 

com  transparência  e  ética  na  promoção  da  cidadania, 
visando a  melhoria  da qualidade de vida da sociedade 
Xangrilense.

Visão:
Ser referência em transparência, fiscalização e gestão 

na região do Litoral Norte gaúcho, buscando a satisfação 
do nosso público-alvo.

Valores:
Comprometimento,  confiança,  credibilidade,  ética, 

foco  no  cidadão,  honestidade,  respeito,  transparência, 
competência e cordialidade.

Endereço: Rua: Rio Douradinho. 1385, Centro, Xangri-Lá – RS CEP: 95588-000

Telefone:      51 3689 1081
Ouvidoria: 0800 644 1081

E-mail: atendimento@xangrila.rs.leg.br

Site: www.xangrila.rs.leg.br
Acompanhamento de projetos:  sapl.xangrila.rs.leg.br

Horário de atendimento: de segunda-feira à sexta-feira das 13h às 19h
Sessões Plenárias: segundas-feiras às 19h. 

Identificação: apresentar-se na recepção, 2º andar, e aguardar o atendimento.
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INFORMAÇÕES GERAIS

DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS
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ORGANOGRAMA



Sessão Ordinária
As sessões ordinárias realizam-se em três períodos anuais (independente de convocação):

1º período - 01 de janeiro à 29 de fevereiro;
2º período - 01 de abril à 16 de julho;
3º período - 01 de agosto a 31 de dezembro.

Recesso:

1º período - 01 à 31 de março;
2º período - 17 à 31 de julho.

As sessões ordinárias ocorrem todas as segundas-feiras às 19 horas,  com duração de no 
máximo, 3 horas. De forma excepcional, o dia, horário e duração da sessão ordinária podem ser 
alterados.

A  abertura  depende  da  presença  da  maioria  absoluta  dos  Vereadores  (cinco),  a  qual 
denomina-se quórum.

As sessões ordinárias destinam-se as deliberações sobre projetos de lei e demais matérias 
legislativas, bem como debatem sobre a situação do município.

A sessão ordinária segue roteiro estabelecido em regimento interno, conforme o que segue:

• Abertura: verificação do quórum e leitura da ata anterior e sua aprovação, ressalvado 
direito do parlamentar de solicitar correção; 

• Grande  expediente:  núcleo  da  sessão,  onde são  apresentados  e  lidos  os  documentos 
recebidos  pela  casa,  bem  como  leitura  dos  documentos  legislativos  (pedidos  de 
informação, providência, etc);

• Discussão da pauta: discussão sobre os projetos de lei;
• Explicação pessoal: Manifestação livre do vereador.

Sessão Solene
De acordo com o Regimento Interno, as sessões solenes destinam-se às comemorações ou 

homenagens. Sendo que serão convocadas pelo Presidente ou por deliberação da Câmara para 
finalidade específica, conforme determinação. 

As  sessões  solenes  não  possuem  expediente,  e  nem  tempo  determinado  para  seu 
encerramento, onde poderão usar a palavra os oradores previamente convidados pelo Presidente, 
ouvidos os Líderes de Bancada.

Apesar  de  não  existir  regra,  na  Câmara  Municipal  de  Xangri-Lá,  as  sessões  solenes, 
costumeiramente, iniciam após sessão ordinária.
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SESSÕES



Sessão Extraordinária
As  sessões  extraordinárias  são  aquelas  realizadas  em  período  não  compreendido  pela 

ocorrência  das  sessões  ordinária.  É  medida  excepcional  que  depende  da  convocação  do 
Presidente ou Comissão Representativa, e de forma excepcional pelo Prefeito.

Os vereadores serão convocados por escrito, com antecedência mínima de 48 horas e a 
sessão  será  para  fim  específico  e  poderá  deliberar  apenas  sobre  o  assunto  pela  qual  foi 
convocada.

A  Câmara  de  Xangri-Lá  conta  com  três  comissões  permanentes  e  três  comissões 
temporárias, cada uma composta por três vereadores.

Estas  Comissões  analisam as  proposições  que  tramitam na  Casa,  promovendo estudos, 
reuniões, diligências, pesquisando sobre temas de interesse publico. Suas reuniões são na Sala 
de Comissões em horários alternados as segundas-feiras, no andar térreo da sede da Câmara.

Comissões Permanentes

As  Comissões  permanentes  estão  definidas,  com  suas  atribuições  na  Sessão  II  do 
Regimento Interno da Câmara.

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)

As atribuições desta comissão estão descritas no Art. 81 do Regimento Interno. Tem como 
objetivo analisar o aspecto constitucional, legal e jurídico, bem como a questão gramatical e 
lógica da matéria legislativa, e quando necessário propondo emendas para aperfeiçoar o texto.

Presidente: Fábio Junior Ramos / Relator: Frederico Freire Figueiró / Secretário: Hanilton joão 
Venério / Membro: Valmir Dall’Agnol
Reuniões: Segundas feiras às 14h.

Comissão de Finanças e Orçamento(CFO)

As  atribuições  desta  comissão  estão  descritas  no  Art.  82,  e  são:  analise  do  impacto, 
viabilidade  orçamentária  e  econômica  da  matéria  legislativa,  ainda  a  escolha  de  Diretor-
presidente  de  sociedade de economia  mista,  trata  de  assuntos  de indústria  e  comércio  e  de 
planejamento e legislação sobre problemas, econômicos do município.

Presidente:  Jorge  Luis  Nicolau  /  Relator:  Fábio  Junior  Ramos  /  Secretário:  Luzia  Barbosa 
Netto / Membro: Frederico Freire Figueiró
Reuniões: Segundas feiras às 15h.
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COMISSÕES



Comissão Mista

A Comissão Mista tem suas atribuições no Art. 85, aglutinando atribuições de 2 ou mais 
Comissões Permanentes.

Presidente:  Luzia Barbosa Netto /  Relator:  Jorge Luis Nicolau /  Secretário: Valdir  Machado 
Silveira / Membro: Cleomar Gnoatto Vargas
Reuniões: Segundas feiras às 16h.

Comissões Temporárias

Comissão Especial

Este tipo de comissão é formada para examinar projetos de emenda a Lei Orgânica, de Lei 
Complementar,  reforma  ou  alteração  no  Regimento  Interno  ou  assunto  considerado  pelo 
Plenário como relevante ou excepcional, e suas atribuições estão no Art. 89.

Comissão de Inquérito

Destinada a apurar fatos determinados, que constitui irregularidade praticada por agentes 
administrativos ou vereadores, com suas atribuições no Art. 91.

Comissão de Representação ou Externa

Suas atribuições estão previstas no Art. 91, tem por finalidade representar a Câmara em atos 
e solenidades.

Comissão Representativa

Conforme Art. 14, a comissão representativa é a única comissão ativa durante o recesso 
parlamentar.

Comissão de Ética Parlamentar

 A Comissão de Ética Parlamentar é regulamentada pela Resolução 02/2013, e compete a 
ela:

- zelar pela observância e preceitos do Código de Ética;
- reunir-se quando houver questões que afrontam o Código de Ética;
- quando cabível, usar os preceitos regimentais referentes às Comissões Permanentes.
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Os órgãos de representatividade da comunidade xangrilense (entidades representativas de 
classe,  associações  de  moradores  de  bairro,  distritos,  sindicatos  e  associações  em  geral 
legalmente constituídas) também tem voz e vez para participar das sessões ordinárias da Câmara 
de Xangri-Lá.

O espaço chama-se Tribuna Livre, que foi criado pela Resolução 03/2018, e os interessados 
deverão inscrever-se para esta finalidade com 8 (oito) dias uteis de antecedência, podendo fazer 
uso do espaço: o presidente ou membro da diretoria que esteja exercendo a função por mais de 
01 (um) ano, e no máximo 1 (uma) participação a cada período legislativo e em ano eleitoral  
fica suspenso o uso da tribuna livre.

No  ato  da  inscrição  deverá  indicar  o  assunto  a  ser  tratado,  que  deverá  ser  tema  ou 
reivindicação de interesse publico, comprovante de regularidade da instituição que representa e 
ata da última eleição da diretoria.

Inscrição Tribuna Livre: Direção Legislativa – andar térreo
Telefone: (51) 3689-1081 Ramal 221
Tempo de espera: 5 minutos
Tempo de atendimento: 5 minutos
Prazo para conclusão: 8 dias uteis

s Gabinetes do Parlamentares  estão abertos  ao cidadão,  que pode ser atendido pelo 
assessor  ou pelo  próprio vereador.  Não há tempo de espera,  salvo se o gabinete  já 
estiver  em outro atendimento,  bastando que o cidadão apresente-se primeiramente à 

recepção  da  Câmara,  após  direcionado  ao  gabinete,  sendo  que  todos  os  gabinetes  estão 
localizados no pavimento superior da Câmara de Xangri-Lá.

O
Dentre as competências dos vereadores e de seus gabinetes, encontramos as que seguem:

• Fiscalizar a atuação da Administração Municipal;

• Elaborar proposições de sua competência e que representem os interesses da comunidade;

• Analisar e aprovar as leis que são de competência do Executivo;

• Intermediar pleitos da comunidade junto ao Poder Executivo e demais órgãos públicos;

• Ouvir e discutir os anseios da comunidade, buscando ajudar na sua solicitação;

• Orientar e informar ao cidadão como proceder nos órgãos públicos para exercer seus direitos.

11

                                                     CARTA DE SERVIÇOS 13

TRIBUNA LIVRE

Gabinetes parlamentares



Cleomar Gnoatto Vargas
Localização: Gabinete 2 – 2º andar
Telefone: (51) 3689-1081 – Ramal: 205
E-mail: cleomar@xangrila.rs.leg.br

Fábio Junior Ramos
Localização: Gabinete 8 – 2º andar
Telefone: (51) 3689-1081 – Ramal: 218
E-mail: fabio@xangrila.rs.leg.br

Frederico Freire Figueiró
Localização: Gabinete 6 – 2º andar
Telefone: (51) 3689-1081 – Ramal: 212
E-mail: frederico@xangrila.rs.leg.br

Hanilton João Venério
Localização: Gabinete 5 – 2º andar
Telefone: (51) 3689-1081 – Ramal: 204
E-mail: hanilton@xangrila.rs.leg.br

Jorge Luis Nicolau
Localização: Gabinete 7 – 2º andar
Telefone: (51) 3689-1081 – Ramal: 216
E-mail: jorge@xangrila.rs.leg.br
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VEREADORES DA 7º LEGISLATURA
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Luzia Barbosa Netto
Localização: Gabinete 1 – 2º andar
Telefone: (51) 3689-1081 – Ramal: 215
E-mail: luzia@xangrila.rs.leg.br

Valdir Machado Silveira
Localização: Gabinete Presidência - 2º andar (Mezanino)
Telefone: (51) 3689-1081 – Ramal: 217
E-mail: valdir  @xangrila.rs.leg.br  

Valmir Dall'Agnol
Localização: Gabinete 4 – 2º andar
Telefone: (51) 3689-1081 – Ramal: 211
E-mail: dalla@xangrila.rs.leg.br

Sérgio Tadeu dos Santos
Localização: Gabinete 3 – 2º andar
Telefone: (51) 3689-1081 – Ramal: 213
E-mail: sergio@xangrila.rs.leg.br

A Câmara de Vereadores de Xangri-Lá, ao longo do ano, concede honrarias e homenagens, 
com  o  objetivo  de  destacar  pessoas  que  através  de  ações  e  projetos  contribuem  para  o 
desenvolvimento social do município. Entre essas homenagens, destacam-se:

AUTORIDADES MIRINS: Foi instituída pela Lei 344/2000, com a finalidade de eleger os 
cargos de: Prefeito mirim, Vice Prefeito Mirim, Presidente da Câmara de Vereadores Mirim, 
Vereadores Mirins e Secretários Municipais Mirins. A escolha das autoridades mirins será feita 
em todas as escolas sediadas no Município, entre os alunos de 1º e 8º séries de 1º grau, com 
idade de até 15 anos para votar e de até 14 anos para ser votado.
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HOMENAGENS

mailto:dalla@xangrila.rs.leg.br
mailto:valdir@xangrila.rs.leg.br
mailto:valdir@xangrila.rs.leg.br


A posse dos eleitos acontece durante a Semana da Criança, no mês de outubro, em Sessão 
Solene, na Câmara de Vereadores e o mandato das autoridades mirins tem duração de dois anos e 
o cronograma de atuação das autoridades mirins é determinado pela Secretaria Municipal da 
Educação, Câmara de Vereadores e autoridades mirins eleitas.

PRÊMIO  SERVIDOR  PÚBLICO  CIDADÃO: Foi  instituído  pela  Lei  1722/2014,  com  o 
objetivo de homenagear três servidores públicos,  no âmbito do serviço público municipal de 
Xangri-Lá, que se destacaram pela iniciativa, produtividade, eficiência, dedicação ao serviço, 
relacionamento e envolvimento em atividades comunitárias.

A escolha dos agraciados é feita por uma comissão julgadora, formada por seis servidores do 
quadro efetivo, indicados pelos Poder Executivo, Poder Legislativo e Sindicato dos Servidores 
Municipários de Capão da Canoa e Xangri-Lá. 

A honraria é entregue anualmente pela Câmara Municipal, em Sessão Solene, no mês de 
outubro, em que transcorre o dia do servidor público, comemorado no dia 28 de outubro. 

 MEDALHA SAMBAQUI: Foi instituída pela Lei 1928/2017, com o objetivo de homenagear 
os cidadãos, que por motivos relevantes, contribuíram para o desenvolvimento do Município nas 
mais diversas áreas.

A indicação dos homenageados é feita por uma comissão formada pelos vereadores e por um 
representante  do  Poder  Executivo,  que  é  entregue  anualmente  sempre  na  segunda  sessão 
ordinária do mês de Maio, pelos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Xangri-Lá. 

PRÊMIO  MULHER  DESTAQUE: Foi  instituído  pela  Lei  1962/2017,  com o  objetivo  de 
valorizar a mulher xangrilense no contexto da cidadania. O prêmio é concedido às mulheres que 
tenham se destacado profissionalmente ou prestado trabalhos na área social.

A escolha das agraciadas é realizada pelos vereadores e o prêmio é entregue em Sessão 
Solene, no mês de março, na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher.

CONDECORAÇÃO ÀS MULHERES E HOMENS VITORIOSOS NA LUTA CONTRA O 
CÂNCER: Foi instituída pela Lei 2027/2018, com o intuito de valorizar homens e mulheres que 
foram vitoriosos na luta contra o câncer.

A indicação dos condecorados é feita pelos vereadores e a  honraria entregue em Sessão 
Solene, a ser realizada na última sessão do mês de outubro de cada ano.

 o canal de comunicação direta entre a população e o Poder Legislativo, foi regulamentada 
pela  Resolução 07/2016,  recebendo,  examinando  e  encaminhando,  quando necessário, 
denúncias, reclamações, sugestões e elogios referentes à atuação parlamentar e às áreas de 

abrangência  da  administração  municipal,  consolidando  a  democracia  e  fortalecendo  a 
participação  popular.  Para  isso  ocorrer,  organiza  e  interpreta  as  demandas  recebidas  e 
acompanha e responde ao cidadão. Os dados coletados pela Ouvidoria são transformados em 
indicadores quantitativos e qualitativos do nível de satisfação dos cidadãos que utilizam os 
serviços públicos municipais.

É

A ouvidoria  também atua  com o  SIC (Serviço  de  Informações  ao  Cidadão),  que  recebe  e 
processa os pedidos de acesso a informação.
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OUVIDORIA



Recepção

É a  primeira  acolhida  ao  publico  em geral,  fornecendo  informações  e  direcionando  o 
publico aos gabinetes dos vereadores ou outros setores da Câmara.

Protocolo

Recebe e protocola documentos em geral, encaminhando-os ao setor competente.

Direção Legislativa

Presta informações para o publico em geral, sobre proposições e normas jurídicas. Alimenta 
o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL).

Localização: 2º andar
Ouvidora: Bárbara da Silva Alves
Telefone: 0800-644-1081
E-mail: ouvidoria@xangrila.rs.leg.br
Site: www.xangrila.rs.leg.br > menu superior, opção ouvidoria.
Link direto:https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RS/Xangri-l%C3%A1/Manifestacao/
RegistrarManifestacao
Tempo de Espera: 2 minutos
Tempo de atendimento: 20 minutos
Prazo de conclusão: de 20 minutos a até 20 dias para as respostas de denuncias, 
reclamações e sugestões apresentadas.

Localização: 2º andar
Telefone: (51) 3689-1081/1338/2119/4812
E-mail:atendimento@xangrila.rs.leg.br
Tempo de espera: 2 minutos
Tempo de atendimento: 5 minutos

Localização: 2º andar
Telefone: (51) 3689-1081/1338/2119/4812 – Ramal: 208
E-mail:protocolo@xangrila.rs.leg.br
Tempo de espera: 2 minutos
Tempo de atendimento: 5 minutos

Localização: andar térreo
Telefone: (51) 3689-1081/1338/2119/4812 – Ramal: 221
E-mail:legislativo@xangrila.rs.leg.br
Tempo de espera: 2 minutos
Tempo de atendimento:  5 minutos
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ATENDIMENTO
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Recursos Humanos

Presta informações para servidores e ex-servidores, emitindo certidões e declarações em 
relação à situação funcional.

Licitações

Processa pedidos de aquisição de bens e serviços que serão licitados, presta informações 
para potenciais fornecedores e interessados em geral, publicando os atos pertinentes no Diário 
Eletrônico dos Municípios do RS.

Os números de telefone da Câmara de Xangri-Lá são:

• (51) 3689-1081
• (51) 3689-1338
• (51) 3689-2119
• (51) 3689-4812

Presidência

presidencia@xangrila.rs.leg.br

Ramal:217

RH

rh@xangrila.rs.leg.br

Ramal:208

Direção Geral

diretoria@xangrila.rs.leg.br

Ramal:206

Tesouraria

tesouraria@xangrila.rs.leg.br

Ramal:206

19 CONTATOS

Localização: 2º andar
Telefone: (51) 3689-1081/1338/2119/4812 – Ramal: 208
E-mail:rh@xangrila.rs.leg.br
Tempo de espera: 2 minutos
Tempo de atendimento: 5 minutos
Prazo de conclusão: de 20 minutos a até 5 dias, dependendo da complexidade 
da solicitação.

Localização: 2º andar
Telefone: (51) 3689-1081/1338/2119/4812 – Ramal: 208
E-mail:licitacao@xangrila.rs.leg.br
Tempo de espera: 2 minutos
Tempo de atendimento: 5 minutos
Prazo de conclusão: de 20 minutos a até 5 dias, dependendo da complexidade 
da solicitação.
Autenticação de documentos de habilitação até 1h antes do certame.
Retirada de envelopes de habilitação que não foram abertos após 5 dias da 
homologação do certame
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Direção Administrativa

administrativo@xangrila.rs.leg.br

Ramal:206

Informática

informatica@xangrila.rs.leg.br

Ramal:219

Direção Legislativa

legislativo@xangrila.rs.leg.br

Ramal:221

Compras

compras@xangrila.rs.leg.br

Ramal:208

Protocolo

protocolo@xangrila.rs.leg.br

Ramal:208

Assessoria Juridica

juridico@xangrila.rs.leg.br

Ramal:209

Contabilidade

contabilidade@xangrila.rs.leg.br

Ramal:202

Ouvidoria/SIC

ouvidoria@xangrila.rs.leg.br

Telefone: 0800-644-1081
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