Câmara Municipal de Vereadores
Cândido Godói
Rio Grande do Sul

PRESTAÇÃO DE CONTAS
À COMUNIDADE

2021

PRESIDENTE: VALDIR THEISEN

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.
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1. MESA DIRETORA
A Mesa Diretora é órgão que dirige os trabalhos da Câmara Municipal de Vereadores e, no
ano de 2021, foi constituída pelos seguintes membros:
Presidente: Valdir Theisen;
Vice-Presidente: Darlene Rohleder;
1º Secretário: Francisco Tiago Braun;
2º Secretário: Jair Eberhardt.
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 2021, pelos seguintes vereadores:
Comissão de Redação
Presidente: Francisco Tiago Braun Suplente: Reinilde Nikodem
Relator: Jair Eberhardt
Suplente: Darlene Rohleder
Secretário: Douglas Dresch
Suplente: Abel Hartmann
Comissão de Constituição, Justiça e Finanças
Presidente: Darlene Rohleder
Suplente: Jair Eberhardt
Relator: Francisco Tiago Braun
Suplente: Reinilde Nikodem
Secretário: Janete da Silva Nunes
Suplente: Alcídio Seleprim
3. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO
No ano de 2021 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 2021. 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.
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4.2. SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS
No ano de 2021 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 2021 não foi realizada nenhuma Sessão Solene.
4.4. SESSÕES ESPECIAIS
Foram realizadas 02 Sessões Especiais no ano de 2021.
A primeira sessão especial ocorreu em 1º de janeiro de 2021, que foi a de instalação e
posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Cândido
Godói.
Por fim a segunda ocorreu dia 20 de dezembro de 2021, para eleição da nova mesa
diretora para o exercício de 2022. A Chapa eleita foi a seguinte: CHAPA Nº 1: PRESIDENTE: Darlene
Rohleder; VICE-PRESIDENTE: Francisco Tiago Braun; 1º SECRETÁRIO: Valdir Theisen; 2ª
SECRETÁRIA: Reinilde Nikodem
4.5. SESSÃO ESPECIAL DO PROJETO VEREADOR POR UM DIA, DE AUTORIA DA EX-VEREADORA
IOLANDA ISABEL SEIBEL LUDWIG.
A sessão especial do projeto Vereador Por Um Dia não ocorreu devido ao COVID-19.
 TODAS AS SESSÕES (ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS) FORAM TRANSMITIDAS PELA RÁDIO
GÊMEOS, RÁDIO COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO, E A PARTIR DO DIA 05 DE JULHO AS
SESSÕES TAMBÉM FORAM TRANSMITIDAS AO VIVO PELA PÁGINA DA CÂMARA NO
FACEBOOK.
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 uma a
Tribuna Popular foi ocupada pelo seguinte:
 Comandante Renê Knapp, que falou do quadro efetivo e forneceu maiores explicações
sobre os atendimentos ao público pela Brigada Militar de Cândido Godói (na 3ª sessão
ordinária);
 Presidente da ACI Cleudir Luis Sturmer, que apresentou um relatório de ações em vista a
viagem técnica realizada no mês de setembro por associados, agricultores e lideranças
políticas para os Estados de Santa Catarina e Paraná (na 19ª sessão ordinária);
5. ATIVIDADE LEGISLATIVA
5.1. PROJETO DE LEI ORIUNDO DO PODER LEGISLATIVO
O Poder Legislativo apresentou 01 projeto de lei que dispõe sobre a inclusão de
atendimento preferencial nos estabelecimentos públicos e privados do município de Cândido
Godói às pessoas com transtorno do espectro autista – TEA e dá outras providências, sendo o
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mesmo aprovado com a emenda nº 05/2021 por unanimidade de votos, na 9ª sessão ordinária
(07/06/2021);
5.2. PROJETOS DE LEI ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO
O total de projetos de lei oriundos do Poder Executivo protocolados na Câmara foi de 71,
sendo que todos foram devidamente analisados pela Assessoria Jurídica, com parecer jurídico
individualizado e apresentados ao Plenário.
5.3. PROJETOS DE LEI APROVADOS
Até o dia 31 de dezembro de 2021 foram aprovados 69 PLs do ano de 2021 + 02 PLs do ano
de 2020 (PL 36 e 42/2020), que haviam ficado em estudo na Casa final do ano de 2020, totalizando
71 projetos de lei.
5.4. PROJETOS DE LEI REPROVADOS
No ano de 2021 não houve projetos rejeitados/reprovados.
5.5. PROJETOS DE LEI RETIRADOS PELO PODER EXECUTIVO
Dos projetos de lei apresentados pelo Executivo, 02 foram retirados:
- PL 16/2021 através do ofício 87/2021 do Poder Executivo, protocolado dia 22/04/2020
- PL 51/2021 através do ofício 206/2021 do Poder Executivo, protocolado dia 30/08/2021
5.6. PROJETOS DE LEI EM ESTUDO
No ano de 2021 não houve projetos de lei em estudo no final do exercício de 2021.
5.7. EMENDAS À PROJETOS DE LEI
Foram realizadas apenas 07 emendas aos projetos de lei no ano de 2021
- Emenda nº 01/2021 ao PL 04/2021 aprovada por unanimidade de votos na 2ª sessão
extraordinária;
- Emenda nº 02/2021 ao PL 05/2021 aprovada por unanimidade de votos na 2ª sessão
extraordinária;
- Emenda nº 03/2021 ao PL 11/2021 aprovada por unanimidade de votos na 4ª sessão ordinária;
- Emenda nº 04/2021 ao PL 18/2021 aprovada por unanimidade de votos na 5ª sessão ordinária;
- Emenda nº 05/2021 ao PL do Legislativo nº 01/2021 aprovada por unanimidade de votos na 9ª
sessão ordinária;
- Emenda nº 06/2021 ao PL 55/2021 aprovada por unanimidade de votos na 16ª sessão ordinária;
- Emenda nº 07/2021 ao PL 67/2021 aprovada por unanimidade de votos na 22ª sessão ordinária;
5.8. RESOLUÇÕES
No ano de 2021 houve 08 Resoluções.
5.9. DECRETOS LEGISLATIVOS
No ano de 2021 houve 01 projeto de decreto apresentado e aprovado por unanimidade de
votos na 5ª sessão ordinária (Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2021 - Dispõe sobre a aprovação
das Contas de Governo do Município de Cândido Godói, referente ao exercício de 2018).
5.10. INDICAÇÕES
No decorrer do ano de 2021 foram realizadas 104 indicações.
5.11. MOÇÕES
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No ano de 2021 foram realizadas 24 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 22 pedidos de informações.
7. OUTRAS ATIVIDADES
7.1. VISITAS À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Devido a pandemia do Covid-19 o Poder Legislativo de Cândido Godói não recebeu muitas
visitas. O professor Lucas Cantini e seus alunos do 5º Ano do Ensino Fundamental, do Instituto
Estadual de Educação Cristo Redentor, visitaram a Câmara para conhecê-la.
7.2. RESUMO DE ATIVIDADES E EVENTOS COM PARTICIPAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
 Audiências Públicas das Metas Fiscais;
7.3. CURSO REALIZADO
As servidoras Patricia Braun e Carine Maria Zydek Paulus participaram do curso online
“Lançamento do Curso Básico de Atuária Aplicada aos RPPS” ofertado pelo TCE RS, no mês de
julho de 2021.
A servidora Patricia Braun, participou do curso online “XVI Fórum Nacional de Auditoria –
Nova Lei de Licitações”, ofertado pelo do TCE RS, nos dias 09 a 13 de agosto de 2021.
8. DIÁRIAS
Não houve gastos com diárias em 2021.
9. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS
O orçamento inicial da Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói vigente no ano
de 2021 foi fixado em R$ 1.501.465,00 (7%). Esse valor é dividido em 12 parcelas, representando
cada mês do ano, havendo um repasse mensal de R$ 125.122,08.
O Poder Legislativo, após acordo com o Prefeito Municipal, disponibilizou de forma
antecipada de seu orçamento ao Poder Executivo os seguintes recursos: R$ 50.000,00, repassado
por lei do Poder Executivo à Associação Hospitalar Santo Afonso; R$ 2.175,00, repassado para o
pagamento do contrato da empresas Liz Serviços Online Ltda, portadora dos direitos do domínio
LeisMunicipais.com.br; e R$ 350.000,00, repassado para auxiliar na aquisição de um rolo
compactador.
Foi realizada e aprovada ainda uma indicação/sugestão de autoria do vereador Valdir
Theisen, com associação do conjunto de todos os Vereadores (Bancada Progressistas e MDB), para
que o Prefeito Municipal estudasse a possibilidade de repassar, ainda no exercício de 2021, o valor
de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) ao Hospital Santo Afonso, para que a referida
entidade possa realizar a adequação da estrutura física de atenção obstétrica e neonatal desta
entidade, atendendo assim a RDC 36 e a notificação 009/2021, conforme consta no ofício nº 72/21
protocolado nesta Casa. Para efetuar o pagamento do repasse a Câmara de Vereadores se dispôs a
auxiliar com a devolução antecipada do duodécimo, mediante a concordância do Poder Executivo,
sendo frisado na indicação que a sugestão de repasse não possui efeito vinculatório, uma vez que
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cabe ao Prefeito Municipal, de acordo com os critérios da conveniência e oportundiade,
administrar o orçamento municipal.
Foram realizadas através de dispensa de licitação a aquisição de materiais de limpeza,
produtos de higiene e gêneros alimentícios; a compra de material de expediente; a aquisição de
equipamentos necessários à transmissão das sessões via facebook; a compra de refis de tinta para
impressoras; aquisição de 1 chaleira elétrica e 1 micro-ondas; e a aquisição de um certificado
digital, pessoa jurídica, A1, para atender as necessidades do e-social.
Os princípios da economicidade, da transparência, da eficiência, da publicidade e da
moralidade pública foram as diretrizes da gestão do ano 2021 do Poder Legislativo. Os ditames
constitucionais foram respeitados e defendidos.
Ao final do ano de 2021, após terem sido realizadas todas as despesas do Poder Legislativo,
o saldo remanescente do orçamento da Câmara constou de R$ 875.468,00 (oitocentos e setenta e
cinco mil e quatrocentos e sessenta e oito reias), sendo este valor devolvido ao 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 2021,
desempenharam esse papel, junto com toda a equipe de funcionárias da Casa e o setor jurídico,
para que assim prestássemos um trabalho de grande valia para a comunidade Godoiense.
Com isso, concluímos que tivemos um ano legislativo intenso, com grandes debates, várias
discussões e todos os projetos aprovados, o que demonstra acima de qualquer coisa a seriedade e
imparcialidade dos vereadores para com a comunidade, independente de agremiação partidária,
pois após ser empossado no nobre cargo o Vereador deve lutar para o bem comum de todos e
não, apenas de seus eleitores ou simpatizantes, como muitas vezes, infelizmente acontecia.
Por fim, desejamos aos munícipes de Cândido Godói um excelente ano de 2022, com o fim da
pandemia do covid-19 e muita saúde a todos.

Valdir Theisen
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO DE CÂNDIDO GODÓI/RS – 2021
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