
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 02/2021, DE 23 DE MARÇO DE 2021. 

 

REGULAMENTA O USO DAS REDES SOCIAIS 

PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

CÂNDIDO GODÓI/RS, ESTABELECENDO A 

DIVULGAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS EM 

PÁGINA A SER CRIADA NO FACEBOOK.  

 
 

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 30, inciso III, do Regimento Interno, que lhe dá competência 
para, por regulamento, organizar os serviços internos,  
 
CONSIDERANDO que o §1º do art. 37 da Constituição Federal determina que a publicidade dos 
atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, 
informativo ou orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizam promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos,  
 
CONSIDERANDO que é direito fundamental do cidadão ter acesso a todas as informações 
institucionais da Câmara Municipal para acompanhamento inclusive por meio de redes sociais,  
 
A MESA DIRETORA, após ampla discussão de seus membros, RESOLVE: 
 

Art. 1º O Poder Legislativo de Cândido Godói, através da Mesa Diretora e seus 
Assessores, criará uma página oficial da Câmara de Vereadores de Cândido Godói no Facebook, 
que será utilizada para divulgação em áudio e vídeo das sessões ordinárias, facultando-se ainda a 
publicação das sessões extraordinárias, especiais, bem como outros procedimentos de interesse 
público; 

 
Art. 2º As publicações das sessões serão preferencialmente transmitidas em tempo 

real, cabendo ao Presidente do Poder Legislativo designar os servidores responsáveis pela referida 
tarefa; 

 
Art. 3º As publicações veiculadas na página oficial da Câmara de Vereadores de 

Cândido Godói no Facebook não substituem àquelas realizadas nos meios oficiais;  
 
Art. 4º Além das publicações descritas no artigo 1º, também poderão ser 

disponibilizadas outras matérias de interesse público, sendo: 
 
I – Projetos de lei do Executivo e Legislativo, emendas, decretos, resoluções e 

portarias; 



II – Contratos e aditivos; 
III – Editais de licitação, dispensas e inexigibilidade de licitação; 
IV – Pedidos de informações e indicações; 
V – Relatórios contábeis e de gestão;  
VI – Notícias de interesse público e demais publicações pertinentes.  
 
Art. 5º Fica estabelecido um prazo inicial de adaptação de 120 (cento e vinte) dias, 

para que a Mesa Diretora possa encaminhar aquisição dos equipamentos necessários à 
transmissão, inclusive via processo licitatório e efetuar o treinamento dos servidores, podendo o 
referido prazo ser prorrogado por ato próprio do Presidente da Câmara de Vereadores;  

 
Art. 6º As postagens do Poder Legislativo Municipal não ficarão disponíveis para 

comentários, cumprindo papel único de produzir a divulgação de conteúdos institucionais e 
informativos;  

 
Art. 7º Além do Facebook, as publicações das sessões poderão ser divulgadas no site 

oficial da Câmara de Vereadores de Cândido Godói (camaracandidogodoi.rs.gov.br), bem como em 
outras redes sociais, desde que autorizado pelo (a) Presidente do Poder Legislativo;  

 
Art. 8º Os gastos relativos à aquisição, instalação de equipamentos necessários à 

gravação em vídeos das sessões legislativas e para a implantação e manutenção do sistema a ser 
adotado serão arcados com dotação orçamentária em cada exercício.  

 
Art. 9º Esta Resolução de Mesa entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói/RS, em 23 de março de 2021.  

 

 
 
 
 

Valdir Theisen                                                        Darlene Rohleder 
            Presidente                                                             Vice-Presidente 

 
 
 

                                     Francisco Tiago Braun                          Jair Eberhardt 
                                           1º Secretário                2º Secretário 
 
 
 
 



JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 02/2021 

 

Nobres Vereadores, para fins de dar ampla publicidade e transparência ao trabalho 

desenvolvido na Câmara de Vereadores de Cândido Godoi/RS, a Mesa Diretora estabeleceu 

através do presente Projeto de Resolução orientações para fins de publicação das matérias do 

Poder Legislativo nas redes sócias.  

Também estabelecemos, após protocolo de projeto de lei apresentado pelo Vereador 

Douglas Dresch, o qual apresentava vício de origem, a possibilidade de publicação das sessões 

legislativas em página oficial do facebook a ser criada pela Câmara de Vereadores, estendendo a 

divulgação para o site oficial do Poder Legislativo e demais redes sociais.  

Não fixamos um prazo para o início das divulgações, uma vez que primeiro será 

necessário o treinamento dos servidores e também a aquisição dos equipamentos necessários 

para a gravação em vídeo, pois o uso de apenas um smartphone, conforme propôs o Vereador 

Douglas Dresch, a princípio não será suficiente para uma divulgação ampla.  

Portanto, à vista do que apresentado, conta-se com a aprovação desta resolução pelo 

plenário. 

Sala da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores, Cândido Godói – RS, em 23 

de março de 2021.  

 

 

   

    Valdir Theisen                                                      Darlene Rohleder                                                      
                  Presidente                                                             Vice-Presidente 
 
 
 
                 Francisco Tiago Braun              Jair Eberhardt  

 1º Secretário               2º Secretário 
 

 

 

 


