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A prestação de contas é um dever constitucional a cargo de todo aquele que utiliza, arrecada,
guarda, gerencia ou administra dinheiros, bens e valores públicos.

1. MESA DIRETORA
A Mesa Diretora é órgão que dirige os trabalhos da Câmara Municipal de Vereadores e, no
ano de 2019, foi constituída pelos seguintes membros:
Presidente: Darlene Rohleder;
Vice-Presidente: Irmi Teresinha Lunkes Angst;
1º Secretário: Valdir Theisen;
2º Secretário: Jaime Luiz Welter.
2. COMISSÕES TEMÁTICAS PERMANENTES
O Poder Legislativo de Cândido Godói possui duas Comissões Temáticas Permanentes, que
analisam os projetos de lei antes que os mesmos entrem em pauta. As Comissões Permanentes são
órgãos de estudo das matérias submetidas à deliberação da Câmara.
As Comissões permanentes foram compostas, no ano de 2019, pelos seguintes vereadores:
Comissão de Redação
Presidente: Valdir Theisen
Suplente: Irmi Teresinha Lunkes Angst
Relator: Hilda Kronbauer
Suplente: Jair Eberhardt
Secretário: Jaime Luiz Welter
Suplente: Milton Thomas
Comissão de Constituição, Justiça e Finanças
Presidente: Irmi Teresinha Lunkes Angst
Suplente: Jaime Luiz Welter
Relator: Valdir Theisen
Suplente: Alcidio Seleprim
Secretário: Abel Hartmann
Suplente: Jair Eberhardt
3. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO
No ano de 2019 o Poder Legislativo de Cândido Godói contou com a prestação de serviços
de apenas 05 servidores.
O Plano de Cargos consta com 05 cargos existentes, sendo dois de provimento em caráter
efetivo (concurso público): Técnico Legislativo e Agente de Apoio e 03 de caráter comissionado
(livre nomeação e exoneração): Assessor Jurídico, Assessor da Mesa Diretora e Assessor da
Presidência.
4. ATIVIDADE PARLAMENTAR
A atividade parlamentar do Poder Legislativo de Cândido Godói é realizada a partir de
reuniões/sessões, em que os vereadores se reúnem, ordinariamente e extraordinariamente para
discutir e votar questões de interesse da comunidade. O Poder Legislativo também presta
homenagens a cidadãos e celebra fatos memoráveis com repercussão direta ou indireta na vida de
todos, através de sessões solenes.
Assim, tem destaque o que segue:
4.1. SESSÕES ORDINÁRIAS
Foram realizadas 22 Sessões Ordinárias no ano de 2019. Estas já estão regimentalmente
previstas e ocorrem sempre na 1ª e na 3ª segunda-feira de cada mês.
O recesso legislativo em relação ao primeiro ano de cada legislatura ocorre no mês de
fevereiro, sendo que nos demais anos o recesso será de 1º a 31 de janeiro (segundo, terceiro e quarto
ano de cada Legislatura) em que as atividades parlamentares são suspensas, podendo, no entanto, os
vereadores ser convocados para sessões plenárias extraordinárias.
4.2. SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS
No ano de 2019 foram realizadas 06 Sessões Extraordinárias. Essas sessões ocorrem, como
o próprio nome diz, fora da ordem prevista pelo regimento interno da Câmara, sendo que nessa
situação os vereadores são convocados com 48 horas de antecedência para se reunir, discutir e votar
exclusivamente sobre os projetos que compõe a respectiva pauta. As reuniões extraordinárias
ocorrem por algum caráter especial do projeto de lei apresentado, sendo, por exemplo, de caráter

emergencial. Sessões extraordinárias também podem ocorrer no recesso da Câmara Municipal de
Vereadores.
4.3. SESSÃO SOLENE
No ano de 2019 foi realizada apenas 01 Sessão Solene, ou seja, a Sessão Solene de
Concessão de Título Honorífico de Cidadão Benemérito e Concessão de Título Honorífico de
Cidadão Godoiense no dia 19 de dezembro.
4.4. SESSÕES ESPECIAIS
A primeira sessão ocorreu no dia 16 de maio de 2019, das 9h às 17h, para ouvir a oitiva das
testemunhas e do denunciado do Processo Político-Administrativo nº 01/2019.
A segunda sessão ocorreu logo após a 22ª sessão ordinária, na data de 16 de dezembro de
2019 para a eleição da mesa diretora de 2020.
4.5. SESSÃO ESPECIAL DO PROJETO VEREADOR POR UM DIA, DE AUTORIA DA
EX-VEREADORA IOLANDA ISABEL SEIBEL LUDWIG.
A única sessão especial do projeto Vereador Por Um Dia ocorreu em 14 de agosto de 2019,
com alunos do 6º ao 9º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental General Osório da Linha
Timbauva.
 TODAS AS SESSÕES (ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ESPECIAIS, SOLENES)
FORAM TRANSMITIDAS PELA RÁDIO GÊMEOS, RÁDIO COMUNITÁRIA DO
MUNICÍPIO.
4.6. TRIBUNA POPULAR
A Tribuna Popular consiste no espaço oferecido a lideranças e representantes de entidades
para discorrerem dos mais diversos assuntos. Das 22 sessões ordinárias realizadas, em 08 a Tribuna
Popular foi ocupada pelos seguintes:
 Ex-prefeito Guerino Backes, apresentou de considerações sobre o Processo de contas de
gestão do exercício de 2016 (na 1ª sessão ordinária);
 Coordenadora das Mulheres Rurais senhora Adelis Andzrevski falou sobre o Encontro das
Mulheres que ocorrerá no dia 08 de março, bem como sobre a Previdência. (na 3ª sessão
ordinária);
 Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais senhor Max Göetze Filho, falou sobre a
Previdência (na 4ª sessão ordinária);
 Vigário da Paróquia Nossa Senhora das Dores, Padre Valcir Puhl, falou sobre a Campanha
da Fraternidade de 2019 (na 5ª sessão ordinária);
 A presidente do Conselho Municipal de Educação, senhora Iracema Maria Frolich, falou
sobre a organização do Conselho Municipal de Educação e a importância que tem o Sistema
Próprio de Ensino em nosso município (na 6ª sessão ordinária);
 O Promotor de Justiça, senhor Gabriel Munhoz Capelani, falou acerca do Conselho Tutelar e
suas funções, notadamente, a proteção das garantias e direitos das crianças e adolescentes à
Luz da Lei 8.069/90 (na 18ª sessão ordinária)
 A Diretora Administrativa da Associação Hospitalar Santo Afonso, senhora Rosmaite
Immich, falou acerca de assuntos inerentes ao Hospital (na 19ª sessão ordinária).
 A Professora Cátia Regina Damer e os alunos Cristina Kaspary do 3º ano B do Instituto
Estadual de Educação Cristo Redentor e Daniel Naumann do 9º ano da Escola Municipal de
Ensino Fundamental São Luiz Gonzaga, falaram sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa
2019 (21ª sessão ordinária).

5. ATIVIDADE LEGISLATIVA
5.1. PROJETOS DE LEI ORIUNDOS DO PODER LEGISLATIVO
 O Poder Legislativo apresentou 06 projetos de lei, sendo 05 aprovados e 01 ficou em estudo
a pedido da própria autora Hilda Kronbauer (fogos de artifício);
.
5.2. PROJETOS DE LEI ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO
O total de projetos de lei que foram protocolados pelo Poder Executivo na Câmara até o dia
de hoje 31 de dezembro de 2019 soma o número de 48 projetos, sendo três desses protocolados nos
dias 26 e 27 de dezembro de 2019, ou seja, após a última (22ª) sessão ordinária (PL 46, 47 e
48/2019).
5.3. PROJETOS DE LEI APROVADOS
Até o dia 31 de dezembro de 2019 foram aprovados 32 PLs do ano de 2019 + 03 PLs do ano
de 2018, totalizando 35 projetos de lei com os que ficaram em estudo na Casa final do ano de 2018
(PL 45, 46 e 47/2018).
Os 03 PLs de 2018 (PL 45, 46 e 47) ficaram em estudo, pois haviam sido apresentados na
22ª Sessão Ordinária de 2018, no dia 17 de dezembro de 2018, não havendo tempo hábil para votálos em sessão.
5.4. PROJETOS DE LEI REPROVADOS
No ano de 2019 foram rejeitados/reprovados 02 Projetos de Lei (PL 21 e 24/2019).
5.5. PROJETOS DE LEI RETIRADOS PELO PODER EXECUTIVO
Dos projetos de lei apresentados pelo Executivo, 04 foram retirados: PL 04, 05, 06/2019,
através do ofício 57/2019 do Poder Executivo, protocolado dia 14/03/2019 e PL 08/2019, através
do ofício 50/2019 do Poder Executivo, protocolado dia 11/03/2019.
5.6. PROJETOS DE LEI EM ESTUDO
Dos projetos de lei protocolados pelo Poder Executivo, 10 permaneceram em estudo na Casa
Legislativa:
 PL 034 permanece em analise pelos vereadores;
 PLs 040, 041, 042, 043, 044, 045/2019 foram apresentados apenas na 22ª sessão ordinária e
aguardam para serem colocados em pauta de votação após tramitar entre as comissões;
 PLs 046, 047 e 048/2019 chegaram a essa Casa após a última (22ª) sessão ordinária de
2019, nos dias 26 e 27 de dezembro de 2019, não havendo tempo hábil de serem
apresentados ficarão para apresentação na primeira sessão de 2020.
5.7. EMENDAS À PROJETOS DE LEI
 Foram realizadas apenas 07 emendas aos projetos de lei no ano de 2019 (PL 46/2018, PL
47/2018, PL 01/2019, PL 12/2019, PL 20/2019, PL 25/2019 e PL 39/2019) e todas foram
aprovadas + 01 emenda à Lei Orgânica Municipal apresentada e aprovada por
unanimidade de votos;
5.8. RESOLUÇÕES
No ano de 2019 foram apresentadas e aprovadas 05 Resoluções.
5.9. DECRETOS LEGISLATIVOS
Foram apresentados 04 Projetos de Decretos Legislativos no ano de 2019 e votados 05 (pois
o Projeto de Dec. Leg. 02/2018 foi apresentado na 22ª sessão ordinária de 2018 e votado na 1ª
sessão ordinária de 2019 que se transformou no decreto nº 01/2019):
 Decreto Legislativo nº 01/2019 - Dispõe sobre a aprovação das Contas de Governo do
Município de Cândido Godói, referente ao exercício de 2016.






Decreto Legislativo nº 02/2019 - Aprova a Mensagem de Veto nº 01/2019, atinente ao §5º do
art. 1º do Projeto de Lei nº 47/2018 (Emenda Legislativa);
Decreto Legislativo nº 03/2019 - Aprova a Mensagem de Veto nº 02/2019, atinente ao art. 2º e
§ 1º do art. 4º do Projeto de Lei do Poder Legislativo nº 03/2019;
Decreto Legislativo nº 04/2019 - Rejeita a Mensagem de Veto nº 03/2019, atinente ao Projeto
de Lei do Legislativo nº 02/2019.
Decreto Legislativo nº 05/2019 - Dispõe sobre a aprovação das Contas de Governo do
Município de Cândido Godói, referente ao exercício de 2017.

5.10. INDICAÇÕES
No decorrer do ano de 2019 foram realizadas 92 indicações.
5.11. MOÇÕES
No ano de 2019 foram realizadas 49 moções (incluindo moção de congratulação, de apelo,
de protesto e de repúdio).
6. ATIVIDADE FISCALIZADORA
6.1. PEDIDOS DE INFORMAÇÕES
O Poder Legislativo, além de discutir e votar projetos de lei, também é órgão fiscalizador da
Administração Pública. Uma forma de fiscalizar é formulando pedidos de informações. Nesse
ponto, foram realizados 18 pedidos de informações.
7. OUTRAS ATIVIDADES
7.1. VISITAS À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
O Poder Legislativo de Cândido Godói recebeu a visita de alunos, de vários munícipes e
representantes de entidades para discutir assuntos de seu interesse, dar sugestões e trazer ao
conhecimento dos vereadores os problemas que o Município enfrenta.
7.2. RESUMO DE ATIVIDADES E EVENTOS COM PARTICIPAÇÃO DO PODER
LEGISLATIVO
 Sessão Especial Vereador Por Um Dia com alunos do 6º ao 9º ano das E.M.E.F. General
Osório da Linha Timbauva;
 Audiências Públicas das Metas Fiscais;
 CONSEPRO (Conselho Pró-Segurança Pública);
 Pró-Terceira Idade;
 Alteração na Lei Orgânica Municipal.
 Processo Por Infração Política-Administrativa nº 001/2019 de 06 de março de 2019 para
análise de improbidade administrativa do Prefeito Municipal Valdi Luis Goldschmidt, que
ao exercer o cargo de médico plantonista privilegia, em tese, esta função em detrimento do
interesse público;
 Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2019 Contratação Temporária de Agente de Apoio
devido licença gestante da Servidora titular do cargo, Sra. Carine Maria Zydek Paulus;
 Audiência Pública sobre o Saneamento Básico; entre outros.
7.3. CURSOS REALIZADOS
O servidor Geison Andre Schvider participou do Curso sobre “Ouvidorias Municipais –
Lei de Proteção e Defesa do Usuário de Serviços Públicos” da DPM, no dia 21 de maio de 2019
no FEMA Unidade III em Santa Rosa (inscrição gratuita).

O servidor Mauricio Klein Gonçalves participou do curso sobre “A Declaração de Direitos
da Liberdade Econômica Aplicada ao Município (Lei 13.874)” do IGAM, nos dias 16, 17 e 18
de outubro de 2019 em Porto Alegre.
8. DIÁRIAS
A presidente Darlene Rohleder participou na XXII Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios, nos dias 08, 09, 10 e 11 de abril de 2019 em Brasília/DF com dispêndio de 4,5 (quatro
e meia) diárias no valor de R$ 650,00 cada, totalizando o valor de R$ 2.925,00.
O servidor Mauricio Klein Gonçalves participou do curso sobre “A Declaração de Direitos
da Liberdade Econômica Aplicada ao Município (Lei 13.874)” do IGAM, nos dias 16, 17 e 18 de
outubro de 2019 em Porto Alegre, com dispêndio de 3 (três) diárias no valor de R$ 250,00 cada, ao
totalizando o valor de R$ 750,00.
9. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS
O orçamento inicial da Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói vigente no ano
de 2019 foi fixado em R$ 1.134.304,32 (7%). Esse valor é dividido em 12 parcelas, representando
cada mês do ano, havendo um repasse mensal de R$ 94.525,36.
O Poder Legislativo disponibilizou de recursos do seu orçamento ao Poder Executivo no
valor de R$ 25.000,00 para que este, mediante lei de sua autoria, pudesse repassar recurso à ACI
para utilização da importância para fomentar as MEIS do nosso município, para que assim possam
gerar mais vendas e mais resultados financeiros, melhorando consequentemente a economia da
nossa cidade, bem como buscando profissionais independentes para acompanhar as empresas nas
definições de planos e ações em nosso município, entre outras atividades voltadas especificamente
para fortalecer o comércio local, bem como disponibilizou de recursos do seu orçamento ao Poder
Executivo no valor de R$ 365.000,00 para que este, mediante lei de sua autoria, pudesse repassar
recurso as seguintes entidades/associações: Associação Hospitalar Santo Afonso, o valor de R$
215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), para utilização da mencionada importância na finalização
da execução do PPCI, o qual será aplicado em mais uma saída de emergência, parte interna com
paredes e portas de emergência e alarme de detecção de incêndio, bem como para custeio e
aquisição de equipamentos; CONSEPRO (Conselho Comunitário Pró Segurança Pública), o valor
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que será de fundamental importância para fomentar a entidade,
especialmente para compra de mobília e equipamentos do novo prédio da entidade; Associação
Cultural Terra dos Gêmeos, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que engloba quatro
entidades (CTG Sentinela da Coxilha, Grupo Hannover, Braspol e Associação Cultural Martin
Wobeto Filho), sendo R$ 10.000,00 para cada entidade. O valor será para fomentar estas entidades;
AMMUR (Associação Municipal das Mulheres de Cândido Godói), o valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), também necessário para fomentar esta entidade; Associação dos Servidores
Municipais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), necessário para a compra de equipamentos e
manutenção da sede da entidade; Associação Esportiva e Cultural Tamoio, o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), necessário para a compra de equipamentos e manutenção da sede da
entidade, bem como para fomentar a pratica de esportes; AGE (Associação Godoiense de Esportes),
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), necessário para fomentar a pratica de esportes; APAPE
(Associação dos pais e amigos e pessoas especiais), o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
necessário para custear as despesas da entidade que é de fundamental importância para o município;
Associação dos Estudantes de Cândido Godói, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
necessário para custear as despesas de transportes de nossos estudantes; AGECANDI (Associação
dos Gêmeos de Cândido Godói), de Linha São Pedro, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
ainda a Sociedade Bom Sucesso, da Linha Acre, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
necessário para fomentar esta entidade e auxiliar nas despesas da mesma, e com o restante da sobra
sugeriu-se a destinação ao Hospital Santo Afonso.

Além disso, foi adquirida através de dispensa de licitação uma impressora multifuncional;
mesa de som, caixa de som, microfones; roteador; confecção de 30 exemplares do Regimento
Interno e 30 exemplares da Lei Orgânica Municipal para a Câmara de Vereadores.
Os princípios da economicidade, da transparência, da eficiência, da publicidade e da
moralidade pública foram as diretrizes da gestão do ano 2019 do Poder Legislativo. Os ditames
constitucionais foram respeitados e defendidos.
Assim sendo, ao final do ano de 2019, após terem sido realizadas todas as despesas do Poder
Legislativo, incluindo a cedência de recurso do seu orçamento ao Poder Executivo (repasse para a
ACI no valor de R$ 25.000,00), o saldo remanescente do orçamento da Câmara constou de R$
486.450,32 – deste valor R$ 365.000,00 sugeriu-se que fosse repassado às dez entidades conforme
a Resolução Legislativa nº 05/2019, e restando ainda um valor de R$ 121.450,32, tendo sido
transferido da conta da Câmara de Vereadores diretamente para o Executivo o valor total de
R$ 486.450,32, no dia 03/01/2020, pois o valor constante da resolução nº 05/2019 (a qual abre mão
de valores para destinação a algumas entidades) o Executivo Municipal não enviou projeto de lei a
Casa. A Câmara Municipal de Vereadores ao final do ano de 2019 devolveu ao Executivo
Municipal o valor total de R$ 486.450,32 ( quatrocentos e oitenta e seis mil quatrocentos e
cinquenta reais com trinta e dois centavos), depositados no caixa da prefeitura como recurso
livre.

10. CONCLUSÃO
O Poder Legislativo de Cândido Godói, representado pela Mesa Diretora e com o apoio dos
demais Vereadores, vem ao longo do ano trabalhando, sempre privilegiando um debate e uma
análise de cada projeto de lei, oportunizando assim o contraditório e respeito aos princípios
democráticos, demonstrando todo respeito existente entre as instituições governamentais.
Com estas ações realizadas pelos vereadores conseguimos atender os projetos importantes e
que visam o crescimento do município, o que é reflexo dos anseios e necessidades da comunidade,
pois tudo passa pela análise dos vereadores, e sendo importante, estando em conformidade com a
lei, são aprovados.
Existem algumas matérias que requerem alguma análise mais aprofundada, um estudo de
cada caso em particular, devido as suas complexidades, e os vereadores ao longo de 2019,
desempenharam esse papel, junto com toda a equipe de funcionárias da Casa e setor jurídico, para
que assim prestássemos um trabalho de grande valia para a comunidade Godoiense.
Ressaltamos ainda que além dos debates entre os Vereadores, ouvimos representantes da
Comunidade em várias oportunidades, quando a casa do povo por várias vezes foi ocupada, tanto na
tribuna popular, como por pessoas presentes nas sessões, reivindicando suas pautas, e dentro das
possibilidades de cada pedido, sempre buscamos de forma conjunta atender as solicitações que nos
foram trazidas.
Com isso, conclui-se que tivemos um ano legislativo, intenso, com grandes debates, várias
discussões, vários projetos aprovados, o que demonstra acima de qualquer coisa a seriedade dos
vereadores para com a comunidade, e que em 2020 possamos atender e alcançar ainda mais metas e
objetivos, que visem o bem comum local.

Darlene Rohleder
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO DE CÂNDIDO GODÓI/RS – 2019

