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Apresentação

A  Carta  de  Serviços,  instituída  pela  Lei  nº
13.460, de 26 de junho de 2017, e regulamentada
pelos Decretos nºs 9.094, de 17 de julho de 2017 e
9.723, de 11 de março de 2019, é um documento
elaborado  pela  organização  pública  que  visa
informar  aos  cidadãos  quais  os  serviços  prestados
por ela, como acessar e obter esses serviços e quais
são os compromissos de atendimento estabelecidos.

Por  intermédio  de  seus  servidores,  em  seus
canais  de  comunicação,  a  Câmara  de  Vereadores
dispõe-se ao acolhimento de sugestões em função
de  aprimorar  e  qualificar  o  atendimento  à
sociedade.

Funções do Legislativo:

A  Câmara  de  Vereadores,  órgão  do  Poder
Legislativo municipal, é responsável pelo exercício
da função legislativa no âmbito do Município. 

Conforme Art. 72 do Regimento Interno, dentre
as atribuições dos vereadores encontram-se:

 Participar dos trabalhos da Câmara, debater 
os assuntos da ordem do dia, discutir 
assuntos de interesse do Município e da 
Câmara, além de assuntos políticos em geral;



 Usar da palavra para versar sobre as matérias
em tramitação e qualquer outro tema que 
lhes aprouver;

 Apresentar Projetos de Lei, desde que não 
versem sobre matéria de iniciativa exclusiva 
do executivo;

 Propor emendas a Projetos de Lei em 
tramitação na Câmara;

 Fiscalizar as atividades do Prefeito e da Mesa
Diretora da Câmara;

 Fazer indicações ao Prefeito, sobre assuntos 
de interesse do Município.

Atendimento ao Público:

O  horário  de  funcionamento  da  Câmara  de
Vereadores de Cunhataí é de Segunda à Sexta-feira
nos seguintes horários:

 Das  07:30  horas  às  11:30  horas  no  período
Matutino;

 Das  13:30  horas  às  17:30  horas  no  período
Vespertino.

Comunicação:

 Fone/Fax: (49) 3338-0014



 E-mail: camaradecunhatai@acamosc.org.br
 Site: www.camaracunhatai.sc.gov.br
 Facebook: Câmara Municipal de Cunhataí
 Informativo na Rádio: Rádio 104.1 FM
 Reportagem semanal no Jornal A Fonte

Estrutura Física:

A Câmara de Vereadores de Cunhataí possui sua
sede localizada na Rua São Carlos, 84 no Centro do
município de Cunhataí, Santa Catarina – CEP 89.886-
000.

mailto:camaradecunhatai@acamosc.org.br
http://www.camaracunhatai.sc.gov.br/


Plenário: é o órgão deliberativo e soberano da
Câmara,  constituindo-se  do  conjunto  dos
Vereadores em exercício.

Estrutura Funcional:

 Servidores efetivos: 03
 Servidores comissionados: 02
 Servidores temporários: 00

Vereadores (2017-2020)

 Débora Andréia Avrella (PSD)



 Décio Schabarum (PMDB)
 Ederson Lenhard (PSDB)
 Evelton Jair Schmitt (PMDB)
 Jaime Luiz Warken (PP)
 Jandir  Geraldo  Schneider  (PMDB)  -  Primeiro

Suplente,  ocupando  cadeira  da  vereadora
eleita Luciara Cristina Schneider.

 Léo Antônio Klauck (PSD)
 Maurício Jantsch (PMDB)
 Valdenei Finatto (PMDB)

Mesa Diretora:

 Presidente: Valdenei Finatto (PMDB)
 Vice-Presidente: Ederson Lenhard (PSDB)
 1º Secretário: Evelton Jair Schmitt (PMDB)
 2º  Secretário: Décio Schabarum (PMBD)

Comissões:

Conforme  Art.  31,  do  Regimento  Interno,  as
comissões são órgãos técnicos , constituídos pelos
membros  da  Câmara  Municipal,  compostos  de  3
(três)  Vereadores  com  a  finalidade  de  examinar
matéria em tramitação na Câmara e emitir parecer
sobre  a  mesma,  ou  de  proceder  a  estudos  sobre
assuntos  de  natureza  essencial  ou,  ainda,  de



investigar  fatos  determinados  de  interesse  da
Administração. 

As  comissões  permanentes  e  seus  respectivos
membros são:

Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas  
do Município (CFCM):

 Presidente: Ederson Lenhard (PSDB)
 Membro: Evelton Jair Schmitt (PMDB)
 Membro: Jaime Luiz Warken (PP)

Comissão  de  Obras,  Serviços  Públicos  e  
Atividades (COSPA):

 Presidente: Evelton Jair Schmitt (PMDB)
 Membro: Ederson Lenhard (PSDB)
 Membro: Jandir Geraldo Schneider (PMDB)

Comissão  de  Constituição,  Legislação,  
Justiça e Redação de Leis (CCLJRL):

 Presidente: Maurício Jantsch (PMDB)
 Membro: Jandir Geraldo Schneider (PMDB)
 Membro: Léo Antônio Klauck (PSD)

Comissão de Educação, Saúde e Assistência  
Social (CESAS):



 Presidente: Léo Antônio Klauck (PSD)
 Membro: Débora Andréia Avrella (PSD)
 Membro: Décio Schabarum (PMDB)

Sessões:

As  sessões  da  Câmara  serão  Ordinárias,
Extraordinárias ou Solenes, assegurado o acesso do
público  em  geral  através  do  Site  da  Câmara,
Programa  apresentado  na  Rádio  e  Matéria
Jornalística.

Sessões Ordinárias:  

Art. 93 do Regimento Interno –  “A Câmara De
Vereadores reunir-se-á, anual e ordinariamente, de
15 de Fevereiro a 30 de Junho e de 1º de Agosto a
15 de Dezembro.”

As datas das Sessões Ordinárias são propostas pelo
Presidente e aprovadas semanalmente pelo Plenário
da  Casa,  realizadas  em  sua  maioria  nas  Terças-
Feiras,  em  sua  sede,  com  início  previsto,
geralmente, para às 19:00 horas, podendo também
haver alterações em seu horário.



Sessões Extraordinárias:  

As sessões extraordinárias podem realizar-se em
qualquer dia da semana a qualquer hora, inclusive
domingos e feriados ou após as sessões. 

Em geral,  Sessões Extraordinárias são realizadas
apenas quando há necessidade de debater matérias
altamente relevantes e urgentes.

 Sua convocação se dá na forma estabelecida no
Regimento Interno.

Sessões Solenes:  

As sessões solenes realizar-se-ão a qualquer dia e
hora  a  ser  definido  pelos  vereadores,  para  fim
específico, como a concessão de homenagens.

Agenda das Sessões:

Todos os cidadãos podem acessar a agenda das
sessões que está disponível no site da Câmara, item
Acontece na Câmara, Agenda.

Mídias:



Os cidadãos podem ouvir as notícias e 
informações dos projetos em tramitação através do 
“Informativo da Câmara” na Rádio104.1 FM, 
realizado todos os sábados, ao meio dia e meia. 

Semanalmente, são publicadas matérias 
referentes às Sessões no Jornal A Fonte.

As fotografias registradas durante as sessões e 
demais eventos em que os Vereadores participam 
estão disponíveis no site da Câmara, no item 
Acontece na Câmara, Fotos. 

Ouvidoria:

A Ouvidoria é um canal criado para facilitar o 
contato do cidadão com os Poderes Municipais, 
Estaduais e Federais.

Em relação aos serviços prestados pela Câmara
de Vereadores do município, através do Portal da 
Câmara, no item Ouvidoria (ou E-Ouv) o cidadão 
pode entrar em contato conosco para:

Fazer uma Solicitação;
Efetuar uma Denúncia;
Enviar um Elogio;
Dar uma Sugestão;
Fazer uma Reclamação.

Este contato também pode ser realizado por 
linha telefônica ou mediante protocolo de 
manifestação escrita diretamente à Secretaria da 
Câmara de Vereadores Municipal



A identificação é  através do fornecimento  dos
dados  de  CPF/CNPJ,  nome,  e-mail  e  telefone.  A
identificação é obrigatória, entretanto, o sigilo pode
ser solicitado.

Observação: Alguns dos serviços apresentados podem sofrer modificações ou ficar
temporariamente indisponíveis quando realizada manutenção do site da Câmara
Municipal ou sobrevier falha no sistema da internet


