
PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO Nº 03/2017, 07 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

REVOGA A VIGÊNCIA DA LEI Nº 2.549/2015 E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

Art. 1º Em face do encerramento das obras do prédio adquirido para o funcionamento 

da Câmara Municipal de Vereadores de Cândido e do próprio objeto da Lei nº 2.549/2015, revoga-

se a vigência do referido dispositivo legal.  

Art. 2º O saldo existente perante o Fundo Especial da Câmara Municipal de Cândido 

Godói, que atualmente é de R$ 147.068,72 (cento e quarenta e sete mil e sessenta e oito reais e 

setenta e dois centavos), será devolvido ao Poder Executivo local sob a forma de recurso livre.  

Art. 3º Eventuais acréscimos ou diferenças em relação ao valor descrito no artigo 

anterior ficarão de igual forma ao Poder Executivo de Cândido Godói, sendo que os vereadores 

poderão fazer indicações quanto ao destino dos valores, porém, sem vinculação obrigatória ao 

Prefeito Municipal, que utilizará o valor de acordo com os critérios de conveniência e 

oportunidade.  

Art. 4º Esta Lei entra em vigência na data de sua publicação.  

 

Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói, 07 de novembro de 2017. 

 

 

___________________________________________ 
Valdir Theisen 

Vereador do PP 
 
 
 
 
 
 
 



JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO Nº 03/2017 
 

Senhores Vereadores, Senhora Vereadora: 

É de conhecimento de Vossas Excelências que foi criado no ano de 2015 a Lei Municipal nº 
2.549/2015, de autoria do Poder Legislativo de Cândido Godói, que instituiu o Fundo Especial para 
a compra e a construção do prédio próprio da Câmara de Vereadores.  

Em face do encerramento das obras e da perda do objeto da referida lei, torna-se necessário 
o encerramento da vigência do dispositivo legal citado e da devolução do saldo credor ao caixa 
único do Poder Executivo, conforme determina o artigo 4º da Lei nº 2.549/2015.  

Desta forma, a aprovação da presente projeto de lei torna-se necessário para revogar a 
vigência da lei que instituiu o Fundo Especial da Câmara de Vereadores de Cândido Godói e 
devolver o saldo existente ao caixa único da Prefeitura Municipal.  

Salientamos que graças ao esforço de todos os Vereadores estamos devolvendo um valor 
considerável ao Poder Executivo (R$ 147.068,72), sendo que propomos que parte destes recursos 
seja utilizada pelo Prefeito Municipal mediante indicações do Poder Legislativo, embora a 
legislação nacional não permita a obrigação de tal imposição.  

Por todo o exposto, pedimos a aprovação do referido Projeto de Lei, pois o valor a ser 
repassado ao Poder Executivo será de fundamental importância para os munícipes de Cândido 
Godói, com a aplicação dos recursos em obras sociais e de interesse público.  

Certo de vossa compreensão, aguardo aprovação de todos. 

Atenciosamente,  

 

 

_________________________________________________ 
Valdir Theisen 

Vereador do PP 
 


