
Carta de Serviços da Câmara Municipal de Erechim 

A Câmara Municipal de Erechim, órgão do Poder Legislativo Municipal, é 

responsável pelo exercício da função legislativa no âmbito do Município. 

PRINCIPAIS ATIVIDADES 

• Legislar sobre assuntos de interesse local; 

• Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

• Dispor sobre o ordenamento territorial, mediante planejamento e 

controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

• Dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito; 

• Fiscalizar a atuação do poder Executivo municipal. 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

A Câmara Municipal de Erechim atende ao público em sua sede, localizada na 

Rua Comandante Salomoni, número 21, Centro. 

 Horário de atendimento ao público: 

De segunda à sexta-feira, das 07:30hs às 11:30hs e das 13:00hs às 17:00hs 

Horário das reuniões ordinárias: 

 Segundas-feiras a partir das 14:00hs 

Horário das reuniões das comissões permanentes: 

As comissões permanentes (Constituição e Justiça, Desenvolvimento Social e 

Economia e Finanças), reúnem-se nas sextas-feiras a partir das 13:30hs. 

Em caso de necessidade de realização de reunião extraordinária, estas 

acontecem em data e horário fixado no ato convocatório. 

 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

Telefones:  

(54) 2107-7100 (recepção) 

(54) 2107-7125 (Direção Geral) 

(54) 2107-7127 (Direção Administrativa) 

(54) 2107-7126 (Direção Legislativa) 

(54) 2107-7127 (Ouvidoria) 

(54) 2107-7132 (Diretoria de Comunicação) 

(54) 2107-7137 (TV Câmara) 



 

No portal http://www.erechim.rs.leg.br/, clicando na foto do vereador, o usuário 

tem acesso ao número do telefone do gabinete do mesmo e o e-mail. 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Ouvidoria: Por este canal, o cidadão pode se manifestar sobre os serviços 

prestados pela Câmara Municipal através de um elogio, sugestão, solicitação, 

reclamação ou denúncia.  

Para que o usuário possa enviar sua manifestação, ele precisa acessar o link 

disponível no site da Câmara de Vereadores de Erechim (www.erechim.rs.leg.br), na aba 

“Ouvidoria – FalaBR”. 

Esta comunicação também pode ser feita através do e-mail 

ouvidoria@erechim.rs.leg.br ou telefone: (54) 2107-7100. 

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC): este serviço proporciona ao cidadão a 

possibilidade de solicitar informação sobre qualquer assunto da competência do Poder 

Legislativo municipal, assim como acompanhar o seu status.  

Para o cidadão ter acesso a esse serviço, é necessário o preenchimento de um 

formulário, disponível no site na aba SIC – Serviço de Informação ao Cidadão.  

 

PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERECHIM 

 O portal da Câmara Municipal de Erechim na internet divulga uma série de 

informações institucionais e permite o acesso a diferentes serviços. Para acessá-los 

basta entrar em www.erechim.rs.leg.br.  

• SIC: Sobre o SIC; SIC Online; SIC Presencial; Números da LAI; Lei Federal; Lei 

Municipal. 

• OUVIDORIA: Dá acesso ao portal falaBR. Plataforma utilizada para a 

manifestação de elogios, sugestões, solicitações, reclamações ou denúncias. 

• TRANSPARÊNCIA: SIC; Diárias; Concursos Públicos; Recursos Humanos; 

Despesas; Contratos; Licitações; Demonstrativos Contábeis; Gestão Fiscal; 

Patrimônio; Controle Social; Apreciação de contas. 

• PERGUNTAS FREQUENTES: Relação de perguntas que são feitas com frequência 

para a Casa Legislativa e suas respostas.  

• LINKS ÚTEIS: Prefeitura de Erechim; Diário Oficial do Estado; Assembleia 

Legislativa do RS; Senado; Câmara dos Deputados; Programa Interlegis; Tribunal 

de contas do RS.  

• DOCUMENTOS: Demonstrativos Contábeis; Diárias; Imóveis; Legislação; Listas 

telefônicas; Manuais; Modelos; Ouvidoria; Relatórios de Gestão fiscal; Símbolos 

Municipais; Transparência; Veículos; Programa Vereador Mirim.  

• FOTOS: Instalações; Programa Vereador Mirim; Outubro Rosa / Novembro Azul. 
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• DESBUROCRATIZAÇÃO: Fotos, vídeos e notícias referentes à Frente Parlamentar 

pela Desburocratização (FPD). 

• VEREADOR MIRIM: Notícias, fotos e vídeos referentes ao Programa Vereador 

Mirim. 

• SERVIDOR: Portal do Colaborador; Acessar o WebMail; Ajuda do WebMail; 

Documentos úteis.  

• DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI FEDERAL 13.979/2020: Empenhos. 

• AGENDA DE EVENTOS: Eventos futuros; Calendário de eventos ocorridos nesta 

Casa Legislativa ou acontecimentos relevantes que tenham participação de 

parlamentares, funcionários, cidadãos em destaque, entre outros.  

• SOBRE A CÂMARA: Notícias; Galerias; Acesso; História; Função e Definição; 

Estrutura; Outubro Rosa; Novembro Azul; Erechim 100 anos. 

• CIDADÃO: SIC; Concursos Públicos; Balcão da Cidadania; Achados e Perdidos.  

• PROCESSO LEGISLATIVO: Matérias tramitando; Pauta da Sessão; Mesa Diretora; 

Comissões; Vereadores; Notícias vereadores; Sessão Plenária; Matérias 

Legislativas; Normas Jurídicas; Relatórios; Matérias em tramitação; Pauta da 

Sessão. 

• LEGISLAÇÃO: Câmara; Prefeitura; Assembleia Legislativa; Senado; Palácio do 

Planalto; Lei Orgânica; Regimento Interno; Pesquisar no LexML. 

• TRANSPARÊNCIA: SIC; Diárias; Concursos Públicos; Recursos Humanos; 

Despesas; Contratos; Licitações; Demonstrativos Contábeis; Gestão Fiscal; 

Patrimônio; Controle Social; Apreciação de contas. 

• TV CÂMARA: Realiza a cobertura das Sessões Plenárias, Sessões Solenes e 

Audiências Públicas. Dispõem de telejornal e programação diversificada a 

respeito da atividade legislativa e de assuntos de interesse da comunidade, os 

programas possuem janela de acessibilidade com intérprete de Libras. Também 

transmite via net canal 16. 

• CANAL DE VÍDEOS NO YOUTUBE E REDES SOCIAIS: Permite transmissão ao vivo 

das Sessões Plenárias e posterior consulta acessando o canal, proporcionando 

assim, maior proximidade com a comunidade.  

• SAPL: Mesa diretora; Comissões; Parlamentares; Pautas das Sessões; Sessão 

Plenária; Matérias Legislativas; Normas Jurídicas; Relatórios. 

• LICITAÇÕES: Informações sobre os processos de licitação da Câmara. Pandemia 

COVID-19; Arquivos Download; LicitaCon; Publicação; Sys Proposta; Despesas. 

• LICITAÇÕES PUBLICADAS: Licitações em Andamento; Licitações Encerradas. 

• CONCURSOS PÚBLICOS: Informações sobre concursos e seleções públicas. 

• INTÉRPRETE DE LIBRAS: Informações sobre o processo seletivo do profissional 

intérprete de Libras, assim como o Edital completo. 

• EM TRAMITAÇÃO: Matérias Legislativas em Tramitação. 

• PAUTA DA SESSÃO: Contém as pautas das Sessões Plenárias. 

• NOTÍCIAS: Banco de notícias da Casa Legislativa.  

 



OUTROS SERVIÇOS 

Apoio a entidades e campanhas  

A Câmara de Vereadores de Erechim participa como apoiadora de diversas 

campanhas e entidades, utilizando a estrutura da TV Câmara para divulgação. 

Balcão da Cidadania 

O Balcão da Cidadania visa assegurar os direitos constitucionais do cidadão, 

prestando todas as formas de esclarecimento, orientações e encaminhamentos. 

Oferece dentro de sua estrutura um departamento responsável pela elaboração de 

projetos e programas, com a finalidade de orientar entidades e instituições na busca de 

recursos financeiros junto às esferas administrativas. 

Achados e perdidos 

Iniciativa que serve de auxílio às pessoas de Erechim e região, que visitam nossa 

cidade e que tenham perdido ou achado algum documento ou objeto. Contato (54) 

2107-7132 

Empréstimo Plenário 

O Plenário da Câmara é cedido para reuniões, apresentações, audiências públicas, 

eventos de entidades ou qualquer apoio a movimentos sem fins lucrativos, bastando 

agendamento prévio para garantir data e horário. Pode obter informações pelo fone 

(54) 2107-7100. 

WiFi aberto 

A Câmara de Erechim, dispõem de sistema WiFi aberto para a comunidade, 

oferecendo assim, incentivo e valorização do Cidadão. 

Intérprete de Libras: Este serviço tem o objetivo de incluir surdos nas atividades da 

Câmara Municipal, oportunizando a interagir, participar e acompanhar os atos 

realizados nesta casa.  

A satisfação ou insatisfação dos cidadãos com os serviços prestados pela Câmara 

Municipal de Erechim, podem ser manifestadas através do canal da Ouvidoria via e-mail, 

telefone ou presencialmente.  


