1. Projetos em desenvolvimento pela Gestão Compartilhada
Gestão Compartilhada
Com o objetivo de aperfeiçoar os serviços prestados à comunidade, a atual Mesa Diretora, composta
por Patricia Beck (presidente), Naasom Luciano (vice), Felipe Kuhn Braun (1° secretário) e Vladi
Lourenço (2° secretário), propôs a adoção de ações coordenadas durante os quatro anos da
Legislatura. A Gestão Compartilhada, nome dado ao projeto, inclui vários atos contínuos para
qualificar o Legislativo. “A Casa não será dirigida apenas pelo presidente, terá, sim, a colaboração
de todos os integrantes da Mesa, com o aval e a contribuição dos demais vereadores”, afirmou
Patricia.
Portal
Para o primeiro semestre deste ano, está programado o lançamento do novo portal da Câmara,
desenvolvido a partir da versão 3.0 do Portal Modelo (Interlegis), cuja implantação está sendo
realizada por servidores da TI e da Imprensa. A plataforma, utiliza desde 2011 pelo Legislativo, é
disponibilizada pelo Senado Federal, sem custo nenhum à Câmara hamburguense.
Vereador Mirim
Outra iniciativa é o projeto Vereador Mirim, que deverá incentivar a participação de crianças e
jovens na política, através da integração da Câmara Municipal de Novo Hamburgo com a
comunidade escolar. A ideia central é que os estudantes do 5º ao 9º ano compreendam o papel e a
diferença entre os três Poderes. O projeto-piloto, elaborado pela Escola do Legislativo, foi entregue
no mês de janeiro à Secretaria Municipal de Educação. A implantação, programada para ocorrer
ainda em 2017, será feita por meio de Decreto Legislativo.
Feevale
Deverão ser postas em prática outras iniciativas ligadas à área da educação. Em reunião ocorrida em
janeiro, foi acertada uma parceria entre a Feevale e o Legislativo. Foi definida a realização anual de
uma sessão plenária da Câmara na universidade, com a presença de acadêmicos dos cursos de
Direito e de Gestão Pública. Neste ano, a sessão está prevista para o dia 3 de abril, durante a semana
em comemoração aos 90 anos da emancipação hamburguense. Outra proposta que será implantada é
a participação de universitários nas reuniões semanais das Comissões Permanentes. A ideia é que
estudantes acompanhem os encontros e utilizem as horas de participação, que serão certificadas pela
Casa, como créditos escolares complementares.
Comissões
A atual administração ampliará o papel das oito comissões permanentes da Casa. A intenção é
incentivar a participação da comunidade nos debates que os parlamentares fazem a respeito dos
projetos em tramitação. Desta forma, a transparência e o princípio da publicidade, expresso no
artigo 37 da Constituição Federal, estão sendo cumpridos e respeitados. A partir deste ano, todos os
encontros das comissões estão sendo realizados em uma sala especial, localizada no 4° andar. O
local foi adaptado para receber a comunidade.
90 anos de Novo Hamburgo
A Mesa Diretora está planejando uma série de ações para marcar os 90 anos da emancipação de
Novo Hamburgo. Entre as medidas, estão uma exposição com fotos históricas da cidade, a ser
realizada no saguão do Legislativo, o lançamento de um site especial com informações, relatos de
moradores e fotografias, entre outros. Também estão previstos vídeos, elaborados pela TV Câmara,
com depoimentos de pessoas que marcaram a trajetória do Município. O site especial já está no ar,
mas seu conteúdo deverá ser ampliado significativamente até abril. A página na internet não gerou
custos à Câmara Municipal de Novo Hamburgo, pois foi desenvolvido em uma plataforma gratuita
que permite a inclusão de conteúdos e a sua publicação na internet. A elaboração desses materiais

está sendo feita por servidores da Casa, com a colaboração do vereador Felipe Kuhn Braun, autor de
vários títulos que tratam do tema. Além desse período dedicado exclusivamente a um tema, a cada
mês haverá uma semana destinada a assuntos específicos. Em março, ocorrerá a Semana da Mulher;
maio, do Trabalhador, entre outros.
2. Questões administrativas – medidas de economia, orçamento, passivos jurídicos e
problemas estruturais
Medidas de Economia
1) Corte de estagiários: a Câmara terminou o ano de 2016 com 63 estagiários. Foram cortadas 25
vagas. Atualmente, há 38 estagiários na Casa.
2) A Câmara possui 10 Cargos em Comissão. Hoje, oito cargos são ocupados por escolhas técnicas
e, com o intuito de também valorizar o quadro, foram indicados dois servidores concursados.
3) Anulação do processo licitatório, que previa investimento de R$ 250 mil na compra de um
sistema de gestão (Processo licitatório nº 3/2016 - Sistema Integrado de Gestão Pública). O sistema
será desenvolvido pelos servidores da Casa, com custo zero.
4) Anulação do pedido de processo licitatório que previa investimento de R$ 150 mil na contratação
de serviço para compilar leis municipais.
5) Nova regulamentação no uso dos carros oficiais (RESOLUÇÃO - RFM N° 01/2017).
6) Suspensão do pagamento de diárias e a compra de passagens aéreas para a realização de cursos e
participação em congressos. (RESOLUÇÃO - RFM N° 02/2017).
7) Parcerias com voluntários, evitando gastos com o dinheiro público.
Orçamento
Em Relatório Circunstanciado, apresentado pela atual gestão ao Tribunal de Contas do Estado –
TCE, no início do ano, foram apontadas algumas inconformidades com relação ao Exercício de
2016. A partir desse levantamento, foi solicitada, pela presidente Patricia Beck, a análise da
fidelidade das declarações contidas no exercício do ano passado ao Coordenador Financeiro da
Câmara, que está efetuando o levantamento dos dados. Essas informações são necessárias para
dirimir quaisquer dúvidas sobre o orçamento de 2016 e adotar outras medidas cabíveis, se
confirmada alguma inconformidade.
Passivos jurídicos: a nova Mesa Diretora tomou ciência de duas pendências administrativas.
1) Será aberta uma sindicância, conforme solicitação do Tribunal de Contas do Estado, sobre os
valores de uma reforma realizada no Plenário, no ano de 2011.
2) Há uma liminar determinando nomeação de um servidor aprovado no concurso de 2016. O
candidato ingressou com uma ação questionando os requisitos para o preenchimento da vaga.
Medidas emergenciais:
TROCA DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ao assumir o cargo, a presidente Patricia
Beck tomou ciência de uma notificação feita em 2011, na época pela AES Sul, solicitando a troca de
transformador de energia elétrica localizado no interior do prédio do Legislativo para a área externa,
no estacionamento. O projeto para a realização do ajuste foi aprovado em 2015, mas não saiu do
papel. O prazo dado pela concessionária acaba em agosto deste ano.
No dia 17 de janeiro, Patricia Beck reuniu-se com o gestor de atendimento ao Poder Público da
Metropolitana, RGE Sul, Thiago Pedroso de Oliveira. Ele afirmou que da forma como está, a
periculosidade é altíssima. O risco de descargas elétricas é muito grande, principalmente em casos
de alagamento. Oliveira explicou que, além da periculosidade da situação (diversas vezes a
concessionária já foi notificada sobre alagamentos na Câmara) e de a instituição estar em desacordo
com as normas de segurança, quando forem feitas as adequações necessárias, o impacto positivo
pode vir na conta de energia elétrica. Atualmente, a medição é feita por média, mas, após a obra,
eles podem reavaliar o gasto energético da Casa.

Nos próximos dias, a Câmara deverá dar início ao processo licitatório para realizar a obra, que
compreende duas etapas:
1. Troca da subestação de energia:
A mudança de local inclui toda estrutura de rede e segurança, materiais e alvenaria.
Orçamento estimado: R$ 95 mil
2. Modernização do quadro de distribuição de energia:
O orçamento enviado no ano passado integrava a rede elétrica para instalação de splits em toda a
Casa. Agora, foi solicitada readequação do projeto excluindo a rede para climatização. Ao valor,
será acrescido custo de todo o cabeamento até o novo local da subestação.
Após tramitação interna, serão abertos dois editais de licitação simultâneos (etapas 1 e 2). Para
modalidade de Concorrência o prazo é de 45 dias.
AR CONDICIONADO - O sistema de ar-condicionado da Câmara é datado do período da
construção do prédio, ou seja, início dos anos 1980. Há três anos não é renovado contrato de
manutenção preventiva, sendo realizado apenas consertos pontuais. Este ano a presidente autorizou
a realização dos serviços necessários para a climatização dos andares, o que está sendo realizado.
Passado o verão, será solicitado novo laudo para definir quais medidas tomar em relação ao tema.
3. Projetos de Resolução e Projeto de Decreto Legislativo da Mesa, em 2017.
A Mesa Diretora apresentou neste ano, três projetos de resolução (um já aprovado em plenário) para
atualizar o Regimento Interno da Casa (Resolução nº 8/2009), um Projeto de Decreto Legislativo,
que trata da Semana de Novo Hamburgo e uma Minuta, para reorganizar a Sessão Ordinária.
Abaixo, informações sobre os projetos de normatização:
RESOLUÇÃO N° 1, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2017 - Foi aprovado na última segunda-feira, 6, o
Projeto de Resolução nº 1/2017, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a abertura das
reuniões das comissões permanentes a todos os cidadãos interessados. A matéria especifica que os
membros desses grupos de trabalho podem, eventualmente, trabalhar de forma reservada. Os
participantes terão direito a fala, mas não poderão intervir no andamento dos trabalhos nem proferir
voto ou parecer. Também, por maioria de seus membros, as Comissões Permanentes poderão
convidar participantes que detenham conhecimentos e saberes quanto à matéria em exame, para que
colaborem com os estudos técnicos e legislativos.
O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2/2017 regulamenta as Sessões Especiais, que serão realizadas
fora da sede da Câmara Municipal, no número máximo de quatro por ano. As Sessões Especiais
obedecerão o mesmo rito das Sessões Ordinárias, devendo conter a leitura do Expediente, a Ordem
do Dia e o Espaço Destinado ao Uso da Palavra. *Aguarda votação no Plenário.
Já o PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3/2017 dá nova redação ao artigo 117 e considera que o
vereador compareceu às Sessões se, efetivamente, participou da votação e discussão de toda a
Ordem do Dia da Sessão Plenária. *Aguarda votação no Plenário.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 1/2017 - O PDL institui a Semana de Novo Hamburgo
no âmbito do Poder Legislativo Municipal, a ser comemorada, anualmente, na semana em que
recair o dia 5 de abril. Para a comemoração da Semana de Novo Hamburgo, o Poder Legislativo
providenciará a realização de uma Sessão Especial, fora de sua sede, e de uma Sessão Solene em
suas dependências. O projeto em tem como objetivo a valorização de uma das datas mais
importantes da cidade, já que, a partir dessa data, Novo Hamburgo deixa de ser um distrito para
tornar-se município, administrado pelos próprios hamburguenses. *Aguarda votação no Plenário.

MINUTA DE PROJETO DE LEI – com o objetivo de organizar as sessões legislativas e torná-las
mais atrativa aos cidadãos, está sendo elaborada uma minuta com novas procedimentos regimentais.
4. Planejamento Estratégico da Câmara 2017/2020
O Planejamento Estratégico da Câmara Municipal de Novo Hamburgo 2017/2020 foi apresentado
para a Mesa Diretora 2017 no dia 12 de janeiro. O planejamento é resultado de um trabalho
desenvolvido voluntariamente desde 2015 pelo Comitê de Gestão da Qualidade do Legislativo,
composto por servidores, coordenadores e direção, cuja atuação deverá ser fortalecida este ano.
Essa atividade é uma das ações propostas pelo Gespública - Programa Nacional de Gestão Pública
e Desburocratização e conta com o apoio do PGQP – Programa Gaúcho de Qualidade e
Produtividade para a sua execução. Já foram realizadas em 2017 quatro reuniões internas sobre o
assunto, sendo que alguns encontros foram norteados pelo consultor e instrutor do PGQP, Victor
Seger. A Mesa Diretora e direção da Casa revisou todo o conteúdo e sugeriu melhorias. Em um
segundo momento, a minuta do Planejamento Estratégico foi apresentada para todos os
coordenadores da Casa, que discutiram o assunto com seu grupo de trabalho.
A apresentação para todos os parlamentares da Casa foi realizada no dia 1º de fevereiro, quando
acabou o recesso parlamentar. Também foi aberto espaço para os vereadores manifestarem suas
sugestões.
Durante todo o mês de fevereiro o planejamento estratégico está sendo trabalhado internamente
para que, em março, o plano seja levado amplamente ao conhecimento de toda a comunidade.
O trabalho tem como foco os próximos quatro anos, por isso a ideia de Gestão Compartilhada. Os
sete macro-objetivos do Planejamento estratégico 2017/2020 são:
1 – desenvolver a gestão por meio do Gespública e do PGQP;
2 – aproximar a Câmara dos cidadãos de Novo Hamburgo por meio da Escola do Legislativo;
3 – criar e manter parcerias com outras instituições públicas e privadas (Rede Nacional das Escolas
de Governo, Sesc, Senac, TCE, TRE);
4 – disponibilizar programas de capacitação e formação;
5 – investir em tecnologia com ênfase na colaboração e compartilhamento do conhecimento;
6 – desenvolver ações no âmbito de combate à corrupção;
7 – fortalecer a imagem institucional.
Saiba mais:
Gespública é um programa do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão criado em 23 de
fevereiro de 2005, por meio da publicação do Decreto nº 5.378. O programa tem como finalidade
contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e para o
aumento da competitividade do País mediante a melhoria contínua da gestão. A Câmara Municipal
de Novo Hamburgo aderiu ao GesPública em junho de 2010 e, a partir de então, um grupo de
servidores de diversos setores reúne-se periodicamente para discutir e implementar práticas para a
melhoria da qualidade dos serviços tanto para o público interno como externo.
(http://www.gespublica.gov.br)
PGQP - O Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade atua há 20 anos na promoção da
competitividade do Rio Grande do Sul para melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, nos setores
público, privado e terceiro setor. Foi criado em 1992 com a missão de promover a competitividade
do Rio Grande do Sul para melhoria da qualidade de vida das pessoas através da busca da
excelência em gestão com foco na sustentabilidade. (http://www.mbc.org.br/mbc/novo).

