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A prestação de contas é um dever do político e um direito da sociedade. 
 

1. MESA DIRETORA 

 A Mesa Diretora é órgão que dirige os trabalhos da Câmara Municipal de Vereadores e, no 

ano de 2014, foi constituída pelos seguintes membros: 

Presidente: Miriam Lourdes Bertolo Berres; 

Vice-Presidente: Milton Thomas; 

Secretário: Pedro Afonso Trapp; 

Vice-Secretário: Vilmário Jorge Szynwelski (o vereador Vilmário assumiu o lugar do vereador 

Roque Gilberto Bourscheid quando o mesmo tomou posse na coordenação da 14ª Coordenadoria 

Regional de Saúde, no mês de abril de 2014). 

 

2. 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: 

 

2.1. SESSÕES ORDINÁRIAS 

 Foram realizadas 22 Sessões Ordinárias no ano de 2014. Estas já estão regimentalmente 

previstas e ocorrem sempre na 1ª e na 3ª segunda-feira de cada mês. 

 O recesso legislativo ocorre no mês de fevereiro, em que as atividades parlamentares são 

suspensas, podendo, no entanto, os vereadores ser convocados para sessões plenárias 

extraordinárias. 

 

2.2. SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS 

 No ano de 2014 foram realizadas 05 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. 

 

2.3. SESSÕES SOLENES 

 Foram realizadas 03 Sessões Solenes no ano de 2014. 

 A primeira foi a sessão alusiva ao dia internacional da mulher. Ocorreu no dia 26 de março 

de 2014, com participação de entidades e lideranças do Município. Teve destaque a presença de 

representantes dos grupos do lar e a entrega de flores para as mulheres presentes. Houve ainda 

participação, como oradora, da Sra. Ana Maria Hartmann. 

 A segunda sessão solene foi a de abertura da semana do meio ambiente. Essa sessão ocorreu 

no dia 02 de junho de 2014. Nessa sessão também houve a participação de entidades e lideranças. 

Ainda, como orador, participou o Sr. Emerson Gottardo, gerente regional da CORSAN. 

 Por fim, a terceira sessão solene ocorrida foi em homenagem aos 30 anos do CTG Sentinela 

da Coxilha. A sessão ocorreu no dia 18 de julho de 2014. Teve o condão de homenagear todos os 

patrões e patroas do CTG. Na ocasião, os mesmos receberam títulos de honra ao mérito concedidos 

pelo Poder Legislativo. Como oradores, participaram os Srs. Ilario Amaral da Silva – primeiro 

patrão do CTG – e Valdir Luis Wobeto, presidente do CTG no ano de 2014. 

 

2.4. 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 4 a Tribuna 



 

Popular foi ocupada pelos seguintes: 

 Presidente da comunidade da Linha Cascata: Valdir Luis Wobeto (na 3ª sessão ordinária, 
realizada na Linha Cascata) 

 Médico Cubano do Programa Mais Médicos: Osmar Alejandro Young Ramos (na 8ª sessão 

ordinária) 

 Secretário do Associação Cultural Esportiva São Miguel Arcanjo: Valdir Lauermann (na 11ª 
sessão ordinária, ocorrida na Linha São Miguel) 

 Secretário Municipal da Educação: Fausto Fank (20ª sessão ordinária) 
 

2.5. O LEGISLATIVO VAI À COMUNIDADE 

 No ano de 2014 foram realizadas duas Sessões no interior do Município, uma na 

Comunidade da Linha Cascata e outra na Comunidade da Linha São Miguel. 

 

3. ATIVIDADE LEGISLATIVA 

3.1. PROJETOS DE LEI ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO 

 O total de projetos de lei que foram protocolados pelo Poder Executivo na Câmara até o dia 

31 de dezembro de 2014 soma o número de 110 projetos.  

  

3.2. PROJETOS DE LEI ORIUNDOS DO PODER LEGISLATIVO 

 O Poder Legislativo apresentou um projeto de lei, que foi retirado da pauta em seguida. 

Todavia, foram apresentadas resoluções e emendas a projetos de lei. 

 

 3.3. PROJETOS DE LEI APROVADOS 

 Até o dia 31 de dezembro de 2014 foram aprovados 87 projetos de lei.  

 

3.4. PROJETOS DE LEI REPROVADOS 

 O conjunto de vereadores rejeitou 05 projetos de lei no decorrer do ano de 2014.  

 

3.5. EMENDAS À PROJETOS DE LEI 
 Foram realizadas 13 emendas aos projetos de lei no ano de 2014. 

 

3.6. EMENDAS APROVADAS 

 Em 2014 foram aprovadas 11 emendas a projetos de lei. 

 

3.7. EMENDAS REPROVADAS 

 O conjunto de vereadores reprovou apenas 01 emenda a projeto de lei no ano de 2014. 

 

3.8. EMENDAS RETIRADAS 
 Das emendas apresentadas, 01 emenda foi retirada pelo autor. 

 

3.9. PROJETOS DE LEI RETIRADOS PELO PODER EXECUTIVO 

 Dos projetos de lei apresentados pelo Executivo, 08 foram retirados pelo mesmo. 

 

3.10. RESOLUÇÕES 

 No ano de 2014 foram votadas e aprovadas 09 Resoluções. 

 

3.11. INDICAÇÕES 

 No decorrer do ano de 2014 foram realizadas 114 indicações.  

 

3.12.  MOÇÕES 

 No ano de 2014 foram realizadas 38 moções. 

 

3.13. 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 2014, pelos seguintes vereadores: 

Comissão de Redação 
Presidente: Vilmário Jorge Szynwelski*       Suplente: Pedro Afonso Trapp  

Relator: Luis Noschang                           Suplente: Milton Thomas  

Secretário: Iolanda Isabel Seibel Ludwig   Suplente: Adalberto José Strieder 

 

Comissão de Constituição, Justiça e Finanças 

Presidente: Milton Thomas              Suplente: Luis Noschang  

Relator: Adalberto José Strieder  Suplente: Vilmário Jorge Szynwelski*  

Secretário: Pedro Afonso Trapp        Suplente:  Iolanda Isabel Seibel Ludwig 

* O vereador Vilmário assumiu o lugar do vereador Roque Gilberto Bourscheid quando o mesmo 

tomou posse na coordenação da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde, no mês de abril de 2014. 

 

4. ATIVIDADE FISCALIZADORA 

4.1. PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 

 O Poder Legislativo, além de discutir e votar projetos de lei, também é órgão fiscalizador da 

Administração Pública. Nesse sentido, foram realizados mais de 47 pedidos de informações. 

 

5. OUTRAS ATIVIDADES 

5.1. RESUMO DE ATIVIDADES E EVENTOS COM PARTICIPAÇÃO DO PODER 

LEGISLATIVO 

1. Sessões transmitidas pela Rádio Gêmeos; 

2. Programa semanal da câmara na Rádio Gêmeos; 

3. Atividades na semana do meio ambiente (palestra no clube tamoio...); 

4. Assembleia municipal da participação popular e cidadã; 

5. Manifestação da ERS 165 (C. Godói - Cerro Largo/ C. Godói – Santo Cristo); 

6. Bingo beneficente; 

7. Cursos de aperfeiçoamento – DPM em Horizontina; 

8. Curso de aperfeiçoamento realizado pelo IGAM – Porto Alegre, RS.  

9. Comissão Pró 3ª Idade; 

10. Inauguração da ala de emergência da Associação Hospitalar Santo Afonso; 

11. Inauguração Lojas Becker; 

12. Encontro municipal das mulheres rurais de Cândido Godói; 

13.  1ª integração dos servidores públicos municipais de Cândido Godói 

 

5.2. CURSOS REALIZADOS 
 Foram realizados dois cursos de aperfeiçoamento. 

 O primeiro foi realizado pelo vereador Maurício Klein Goançalves, com o tema “técnica 

legislativa e a elaboração de uma lei, no Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos - IGAM, 

em Porto Alegre – RS.  

 Ainda, a vereadora Miriam Lourdes Bertolo Berres e os servidores Neimar Fernando Drüs e 

Patrícia Braun, realizaram um curso de aperfeiçoamento destinado aos Poderes Legislativos, 

ocorrido em Horizontina com o tema “o Poder Legislativo Municipal em Discussão:  um diálogo 

técnico, realizado pela Delegação de Prefeituras Municipais – DPM. Um destaque desse curso, é 

que o mesmo foi gratuito.  

 

5.3. VISITAS À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
 O Poder Legislativo de Cândido Godói recebeu a visita 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. 

              

 



 

6. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO 

6.1. SERVIDORES 

 No ano de 2014 o Poder Legislativo de Cândido Godói contou com a prestação de serviços 

de apenas 03 servidores. 

 Além disso, o Plano de Cargos foi atualizado, constando agora com 04 cargos existentes, 

sendo dois de provimento em caráter efetivo e 02 de caráter comissionado de livre nomeação e 

exoneração. 

 

7. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS* 
 O orçamento inicial da Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói vigente no ano 

de 2014 foi fixado inicialmente em R$ R$ 813.243,79. Esse valor é dividido em 12 parcelas, 

representando cada mês do ano, havendo um repasse mensal de R$ 67.770,00. Foi gasto no ano de 

2014 o valor de R$ 574.409,56. 

O princípio da economicidade, da transparência, da eficiência e da moralidade pública foram 

as diretrizes da gestão do ano 2014 do Poder Legislativo. Os ditames constitucionais foram 

respeitados e defendidos. 

 O Poder Legislativo cedeu R$ 193.561,00 ao Poder Executivo, para que o mesmo, mediante 

lei de autoria do Poder Executivo, pudesse arcar com custos do Natal Luz bem como repassar 

recursos à diversas associações do Município, entre elas a associação da Rádio Gêmeos, 

associações de estudantes, a Associação Hospitalar Santo Afonso, grupos culturais e associações 

familiares, esportivas, agrícolas e culturais do interior do Município. Além disso, integram ainda 

esse valor a disponibilização de recurso para pagamento de gratificação de servidores do Poder 

Executivo que realizam serviços para o Poder Legislativo, e o pagamento de seis meses de aluguel 

do imóvel em que está instalada a Câmara Municipal de Vereadores devido à falta de recursos no 

ano de 2013, conforme processo administrativo nº 01/2014 do Poder Legislativo.  

Ainda, com a cedência de recursos do orçamento do Poder Legislativo ao Poder Executivo, 

o saldo remanescente do orçamento do Poder Legislativo consta de R$ 238.834,23. 

 

* Em anexo pode ser conferida toda a informação contábil da Câmara Municipal de Vereadores 

de Cândido Godói, dos gastos realizados em 2014. 

 

8. LICITAÇÃO PÚBLICA 

 Foi publicado edital de licitação destinado à seleção de um imóvel urbano para posterior 

aquisição pelo Poder Legislativo. O referido terreno seria destinado à construção de um prédio 

próprio para o Poder Legislativo, uma vez que a Câmara ainda não conta com edifício próprio, 

devendo pagar mensalmente um aluguel pelas suas instalações. Todavia não foram apresentadas 

propostas e a licitação foi decretada deserta.  

 

9. CONCLUSÃO 
O ano de 2014 possui um avaliação positiva. Foram obtidos bons resultados com o trabalho 

dos vereadores e vereadoras desta Casa. “O Poder Legislativo contou com um orçamento 

expressivo. A Mesa Diretora realizou a execução orçamentária com a responsabilidade esperada. 

Conduziu os trabalhos com seriedade e zelo. Primou pela observância do devido processo 

legislativo e pelos ditames constitucionais. Foi um ano de desafios e nós nos propusemos a superá-

los. Realizamos um grande trabalho e ainda economizamos mais de 230 mil reais que agora voltam 

aos cofres do Poder Executivo podendo ser reinvestidos na comunidade godoiense”, conclui a 

presidente Miriam L. B. Berres. 

 

 

 

Miriam Lourdes Bertolo Berres 

PRESIDENTE – 2014 
 


