
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 06/2021, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021. 
 
 

INSTITUI O TURNO ÚNICO NA 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE CÂNDIDO GODÓI. 

 
 

 
Art. 1o Fica instituído o turno único na Câmara Municipal de Vereadores Cândido Godói 

a partir da da data de sua aprovação. 

 

Parágrafo Único.  O turno único está sujeito a nova resolução estipulando seu termo 

final. 

 

Art. 2º Durante o período de turno único, o horário de expediente ao público na 

Secretaria Executiva da Câmara, será das 7:00 às 13:00 horas, sem interrupção. 

 

Parágrafo Único. Em dia de sessões ordinárias o atendimento será normal, 

compreendido entre às 8h às 11h e 30min, e das 13h e 30 min às 17h. 

 

Art. 3º Fica revogado o disposto no art. 4º da Resolução 02/2021 e no art. 8º da 

Resolução 01/2021.  

 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói-RS, 17 de setembro de 2021. 
 
 
Registre-se e Publique-se. 
 
 
 
 

Valdir Theisen 
Presidente do Poder Legislativo 

Cândido Godói/RS 
 

 

 



 

 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 06/2021 
 
 

Apresentamos o presente Projeto de Resolução com o objetivo de instituir o turno único na 

Câmara Municipal de Cândido Godói, no horário compreendido entre 7 horas às 13 horas, 

ininterruptamente. 

Tomamos a iniciativa de aplicar esta medida, como forma de reduzir despesas 

administrativas, sem prejuízo dos serviços essenciais do Poder Legislativo. 

Com a instituição do turno único se verificará uma maior economia, em razão do menor 

consumo de telefone, luz, ar condicionado entre outros gastos, atendendo assim o que manda o 

princípio da economicidade, sem deixar de lado a eficiência, princípio que norteia a Administração 

Pública contemporânea. 

Diante disso, espera-se a aprovação do projeto de resolução pelos nobres colegas. 

 

 

Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói-RS, 17 de setembro de 2021. 
 

 

 

 

Valdir Theisen 

Presidente do Poder Legislativo 

Cândido Godói/RS 

 


