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CARTA DE SERVIÇOS 
AO USUÁRIO 

 
 

Com o objetivo de aprimorar a comunicação e transparência entre a Câmara 
de Vereadores e a população e oportunizar que todos os cidadãos tenham 
acesso a informações importantes relacionadas ao Legislativo, elaborou-se 
esta Carta de Serviços ao Usuário. BOA LEITURA 
 

• O que é a Câmara 

A Câmara Municipal de Nova Londrina, é o poder Legislativo do 
Município de Nova Londrina, Estado do Paraná, composto de Vereadores eleitos 
na forma da legislação vigente.  A Câmara Municipal tem funções institucional, 
legislativa, fiscalizadora, administrativa, de assessoramento, além de outras 
permitidas em lei e regulamentadas em seu Regimento Interno.  A função 
institucional é exercida pelo ato de posse dos Vereadores, do Prefeito e do Vice-
prefeito, da extinção de seus mandatos, da convocação de suplentes e da 
comunicação à Justiça Eleitoral da existência de vagas a serem preenchidas.  

A função legislativa é exercida dentro do processo legislativo, por meio 
de emendas à Lei Orgânica, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, 
resoluções e decretos legislativos sobre matérias da competência do Município.  

A função fiscalizadora é exercida por meio de requerimentos sobre fatos 
sujeitos à fiscalização da Câmara e pelo controle externo da execução 
orçamentária do Município, exercido pela Comissão de Finanças e Orçamento, com 
o auxílio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.  

A função julgadora é exercida pela apreciação do parecer prévio do 
Tribunal de Contas, sobre as contas do Município e pelo julgamento do Prefeito e 
dos Vereadores, por infrações político administrativas.  

A função administrativa é exercida apenas no âmbito da Secretaria da 
Câmara, restrita à sua organização interna, ao seu pessoal, aos seus serviços 
auxiliares e aos Vereadores. 

A função integrativa é exercida pela participação da Câmara, na solução 
de problemas da comunidade, diversos de sua competência privativa e na 
convocação da comunidade para participar da solução de problemas municipais.  

A função de assessoramento é exercida por meio de indicações ao 
Prefeito, sugerindo medidas de interesse público.  

As demais funções são exercidas no limite da competência municipal, 
quando afetas ao Poder Legislativo.  

A sede da Câmara Municipal de Nova Londrina é na Av. Itio Kondo, nº 
904, nesta cidade e Comarca de Nova Londrina, Estado do Paraná, onde são 
realizadas suas sessões plenárias. A sede da Câmara é aberta à população e é 
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possível acompanhar pessoalmente as sessões do Plenário, reuniões das 
Comissões, Audiências Públicas, respeitando apenas a lotação dos espaços 

 
Mesa Diretora: é o órgão diretivo da Câmara, que preza pelo bom 

andamento dos trabalhos administrativos e parlamentares. É composta por quatro 
membros, eleitos pelos próprios vereadores da Casa: Pr0esidente, Vice-
Presidente, Primeiro-Secretário e Segundo-Secretário. 

A Câmara Municipal se reúne ordinariamente de 15 de fevereiro a 30 de 
junho e de 01 de agosto a 15 de dezembro. Os períodos de 01 de julho a 31 de 
julho e de 16 de dezembro a 14 de fevereiro são considerados de recesso 
legislativo. As reuniões marcadas para essas datas são transferidas para o primeiro 
dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos, feriados ou em dias 
declarados ponto facultativo.  

Acompanhe online as sessões da Câmara Municipal, todas as Sessões 
Ordinárias, Extraordinárias da Câmara são registradas em vídeo e transmitidas 
para o Facebook da Câmara. Os horários das sessões ordinárias são programados 
para as 20:00 horas, podendo ser conferidos no site da Câmara. 
 

• Comunique-se com a Câmara Municipal 

Os cidadãos podem se comunicar com a Câmara Municipal e com os 
vereadores, através dos e-mails ou pelo telefone +55 44 3432-1467. As mensagens 
são encaminhadas tanto para parlamentares quanto para a instituição. Os e-mails 
estão divididos por setor, você encontra os endereços neste link: 
http://cmnovalondrina.pr.gov.br/conteudo/Unidades/5. Informações sobre 
telefones, e alguns dados dos vereadores, podem ser encontrados em nosso site 
oficial (http://cmnovalondrina.pr.gov.br/index.php ), clicando sob a foto de cada Edil. 
 

• Quem são os vereadores? 

A Câmara Municipal de Nova Londrina tem 09 (nove) vereadores, eleitos para 
mandatos de 4 (quatro) anos. A cada quatro anos, eleições são feitas para escolher 
novos parlamentares. 
Alguns vereadores ocupam cargos de organização e gerenciamento da instituição, 
formando a Mesa Diretora. O membro da Mesa Diretora mais conhecido pela 
população, é o Presidente da Câmara. Há cargos também de liderança de partidos. 
Alguns vereadores fazem parte das comissões. As Comissões são órgãos técnicos, 
permanentes ou temporários, compostos por 03 (três) Vereadores, com a finalidade 
de examinar matéria em tramitação na Câmara e emitir parecer sobre a mesma, ou 
proceder estudos sobre assuntos de natureza essencial, ou ainda, investigar 
determinados atos ou fatos de interesse da administração, com as seguintes 
denominações: 
 

I – Comissões Permanentes; 
II – Comissões Especiais; 
III – Comissões Processantes; 
IV– Comissões de Representação; 
V - Comissões Parlamentares de Inquérito. 
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As comissões Permanentes são as seguintes: 

I - Legislação, Justiça e Redação Final; 
II - Finanças e Orçamento; 
III – Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comercio, Turismo e 
Meio Ambiente; 
IV - Educação, Saúde, Assistência Social e Cidadania. 

  
• Transparência 

A Câmara investe na transparência e por isso publica na internet informações sobre 
os recursos usados por sua administração. 
Na parte destinada às despesas, encontram-se os dados sobre gastos com diárias, 
passagens, diárias de viagens e reembolsos decorrentes do desempenho de 
missões institucionais ou de representação da Câmara Municipal. Também é 
possível consultar as movimentações diárias. 
Em relação à administração da Câmara, estão disponíveis organograma com todos 
os contatos das áreas da Câmara Municipal, informações sobre o consumo de 
materiais e bens patrimoniais e a integra dos processos licitatórios. 
Há ainda informações sobre todos os contratos firmados, organizados em vigentes 
e encerrados, com a possibilidade de busca pela empresa contratada. 
No site constam informações sobre os servidores efetivos e comissionados e todos 
os dados sobre concursos públicos realizados pela Câmara. 
O site de Transparência traz ainda os demonstrativos oficiais, com base na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e o relatório das receitas e despesas, organizados por 
exercício financeiro, e ainda, relatório com informações sobre a execução 
orçamentária da Câmara Municipal, organizado por exercício financeiro. 
Para facilitar a busca de informações por parte das cidadãs e cidadãos, foi 
organizado um conjunto de perguntas frequentes, relacionadas ao conteúdo de 
transparência e perguntas frequentes relacionadas ao processo legislativo. Está 
disponível para consulta o relatório trimestral e anual da Lei de Acesso à 
Informação. 
É disponibilizado no site da Câmara Municipal de Nova Londrina as suas 
Publicações Oficiais, que também são publicadas no Diário Oficial Eletrônico da 
Câmara Municipal. 
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