
CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

A vereadora e o vereador que o presente subscrevem, observadas as disposições
regimentais, vêm respeitosamente solicitar ao Poder Executivo Municipal informações relativas
a situação econômico-financeira da Companhia de Desenvolvimentos de Caxias (CODECA).

Considerando a reunião realizada pela Frente Parlamentar em Defesa da CODECA, no dia
09 de março de 2020, na Câmara Municipal, em que a diretoria executiva da Companhia
apresentou um plano de ação para o saneamento e desenvolvimento da CODECA, que
compreendia a redução de despesas, o aumento de receitas  e a adequação da estrutura
organizacional e melhoria do ambiente e clima de trabalho, seguem os questionamentos:

1 - Relacionar as ações que foram executadas até o momento pela empresa, e seu
respectivo resultado.

2 - Qual é a atual situação econômico-financeira da empresa? Relacionar os balancetes
contábeis da empresa referentes aos meses compreendidos entre dezembro de 2019 e abril de
2020.

3 - Em caso de existência de repasses de recursos oriundos do Poder Executivo Municipal
à empresa, entre os meses de dezembro de 2019 e abril de 2020, a qualquer título, informar a
relação contendo a(s) motivação(ões), a(s) data(s), o(s) valore(s) e rubrica(s) do referido repasse
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financeiro. 

4 - Qual o montante de valores de créditos e reembolsos de valores não recebidos pela
CODECA do Poder Executivo Municípal? No exercício de 2020 a Prefeitura efetuou reembolso
de valores não recebidos, decorrentes de obras e serviços não programados em contratos? Caso a
resposta seja  positiva, qual o montante recebido?

5- Existem obras que foram ou estão sendo executadas pela empresa, entre os meses de
dezembro de 2019 e abril de 2020, que foram contratadas pelo Poder Executivo Municipal? Caso
a resposta seja positiva, enviar cópia do(s) contrato(s).

6 - Existe alguma previsão de execução de obra(s) pela empresa, contratada(s) pelo Poder
Executivo Municipal, no próximo período? Caso a resposta seja positiva, enviar cópia(s) do(s)
contrato (s).

7 - A CODECA participou da Concorrência Pública nº 14/2019 do SAMAE, que tem
como objeto o serviço de extensão de redes? Caso a resposta seja positiva, qual o valor da
proposta apresentada? Qual o valor da proposta vencedora?

8 - A CODECA participou da Concorrência Pública nº 018/2019 do SAMAE, que tem
como objeto o serviço de capina e roçada em área pública do SAMAE? Caso a resposta seja
positiva, qual o valor da proposta apresentada? Qual o valor da proposta vencedora?

9 - A CODECA participou da Concorrência Pública nº 211/2019, Concorrência Pública nº
215/2019, Concorrência Pública nº 223/2019, Concorrência Pública nº 233/2019, Concorrência
Pública nº 236/2019 e Concorrência Pública nº 243/2019 do Município de Caxias do Sul, que
tem como objeto obras de pavimentação asfáltica em diversos trechos do Município? Caso a(s)
resposta(s) seja(m) positiva(s),  qual(is) o(s) valor(es) da(s) proposta(s) apresentada(s)? Qual(is)
o(s) valor(es) da(s) proposta(s) vencedora(s)?

10 - Informar a relação atual de cargos comissionados da empresa, com os respectivos
nomes, data de nomeação e padrão.

11 - Informar a relação atual de cargos com exercício de Função Gratificada da empresa,
apresentando os respectivos nomes e data de investidura.

12 - Informar o número atual de funcionários da empresa, e a relação de demissões e
admissões de funcionários, referentes aos meses compreendidos entre dezembro de 2019 e abril
de 2020.

13 - Existe plano de demissão de funcionários da CODECA para o próximo período? Caso
a resposta seja positiva, quais os setores que serão atingidos? Há previsão de recursos para
quitação das verbas rescisórias decorrentes das demissões? Há projeção de parcelamento de
salários?
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14 - Em relação ao Conselho de Administração da CODECA, informar a atual composição
do Conselho, contendo os nomes, funções e respectivas remunerações, bem como a cópia das
atas das reuniões do Conselho de Administração entre os meses de dezembro de 2019 e abril de
2020.

Atenciosamente

Caxias do Sul, 18 de Maio de 2020; 145° anos de Colonização e 130° anos de Emancipação
Política.
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