SÍNTESE DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CÂNDIDO GODÓI, REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2021,
CORRESPONDENTE À PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA
LEGISLATURA DE CÂNDIDO GODÓI – Aos 21 (vinte e um) dia do mês de junho de 2021, às
19h (dezenove horas), no Plenário Vereadora Marisa C. R. Rohleder, o presidente Valdir Theisen
saudou os seguintes Vereadores presentes: Jair Eberhardt (Progressistas), Reinilde Nikodem
(Progressistas), Darlene Rohleder (Progressistas), Francisco Tiago Braun (Progressistas), Janete da
Silva Nunes (MDB), Abel Hartmann (MDB), Alcídio Seleprim (MDB) e Douglas Dresch (MDB).
Saudou ainda a assessoria jurídica Sidinei, os funcionários da Casa e os ouvintes da Rádio Gêmeos.
Logo após o presidente mencionou que a ata da nona sessão ordinária do ano de 2021, conforme o
Regimento Interno desta Casa esteve publicada no mural desde o dia 11 de junho de 2021, e esta
sem propostas de emenda, foi aprovada por unanimidade de votos. CORRESPONDÊNCIA
RECEBIDA: Não teve correspondência lida. GRANDE EXPEDIENTE: A vereadora Darlene
Rohleder líder dos Progressistas e o vereador Abel Hartmann líder da bancada do MDB
agradeceram os espaços. PROJETOS DO PODER EXECUTIVO APRESENTADOS: Projeto
de Lei nº 36/2021 – Autoriza a Contratação Emergencial de Técnico em Enfermagem; Projeto de
Lei nº 37/2021 – Autoriza a alteração da redação da lei Municipal nº 923/1991; Projeto de Lei nº
38/2021 – Inclui o parágrafo 6º no Artigo 1º da Lei Municipal nº 2.721/2019, que dispõe sobre
autorização para Contratações emergenciais. O presidente solicitou acordo de líderes para realizar
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, para votação dos Projetos de Lei 36 e 38/2021.
PROJETOS DO PODER EXECUTIVO PARA VOTAÇAO (com parecer): Projeto de Lei nº
31/2021 – Institui o Programa Municipal de Microcrédito Produtivo Orientado Denominado
Desenvolver, e dá outras providências. - Aprovado por unanimidade de votos; Projeto de Lei nº
33/2021 – Abre crédito suplementar no orçamento Municipal vigente no valor de R$ 11.804,80. Aprovado por unanimidade de votos; Projeto de Lei nº 34/2021 – Autoriza a prorrogação da
permanência das empresas no condomínio industrial, decorrente da concorrência 02/2016. Aprovado por unanimidade de votos; Projeto de Lei nº 35/2021 – Autoriza a contratação
emergencial de auxiliar de serviços gerais. - Aprovado por unanimidade de votos. MATÉRIA
DO PODER LEGISLATIVO PROJETO DE RESOLUÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
VOTADO: Projeto de Resolução do Poder Legislativo nº 04/2021 – Autoriza a Renúncia do
Valor de R$ 50.000,00 do Orçamento do Poder Legislativo de Cândido Godói – RS. (Hospital
Santo Afonso). Durante a discussão o vereador Valdir Theisen fez seu pronunciamento e em seguida
o mesmo foi aprovado por unanimidade de votos. PROPOSIÇÕES: Darlene Rohleder
(Progressista): - Moção: solicita ao Poder Legislativo que envie moção de congratulação ao
Instituto Estadual de Educação Cristo Redentor pela passagem dos seus 56 anos no dia 10 de junho
de 2021. - Aprovada por unanimidade de votos; Francisco Tiago Braun (Progressista): Indicação: indica ao Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, providencie o
calçamento do Bairro Nacional, ou seja, apenas o trecho que faltou próximo ao Loteamento de
Selvino Dahmer. - Aprovada por unanimidade de votos; - Indicação com associação da
vereadora Darlene Rohleder (Progressistas): indica ao Poder Executivo Municipal que, através do
setor competente, providencie o calçamento da Rua Presidente Castelo Branco, entre a Rua Tamoio
e a Rua Rui Barbosa. Durante a discussão a vereadora Darlene Rohleder fez seu pronunciamento e
em seguida a mesma foi aprovada por unanimidade de votos; - Indicação: indica ao Poder
Executivo Municipal que, através do setor competente, providencie a iluminação Pública da Rua
Presidente Médice, entre a Av. Ipiranga e a Av. Redenção. - Aprovada por unanimidade de votos.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O primeiro a falar foi o vereador Francisco Tiago Braun,
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Progressistas, que saudou o presidente, os colegas vereadores e os servidores da Casa. Quanto ao
projeto de resolução de repasse de recurso no valor de R$ 50.000,00 à Associação Hospitalar Santo
Afonso, mencionou que trabalha nesta instituição, e que para muitos o valor de R$ 50.000,00 pode
ser considerado um valor alto, mas diante da pandemia do covid-19 e os preços elevados de EPIs,
medicamentos e uso demasiado de oxigênio, esse valor ajuda, mas segundo o vereador Francisco
poderia haver mais repasse do Executivo e do governo, pois são os hospitais que vão de fato “matar
no peito”, atender as pessoas com covid-19. Destacou que a uns dias atrás o Hospital Santo Afonso
estava lotado, onde os quartos que eram destinados a planos particulares e convênios, estavam
sendo ocupados por todos, indiferente de ter plano de saúde. Em nome da administradora do
hospital agradeceu o repasse da Câmara de Vereadores. O segundo a falar foi o vereador Jair
Eberhardt, Progressista, que agradeceu o espaço. A terceira a se pronunciar foi a vereadora
Reinilde Nikodem, Progressista, que apenas agradeceu o espaço. A quarta a foi a falar a
vereadora Darlene Rohleder, Progressista, que agradeceu o espaço. O quinto a se pronunciar foi
o vereador Alcidio Seleprim, MDB, que agradeceu o espaço. A sexta a se pronunciar foi a
vereadora Janete da Silva Nunes, do MDB, que saudou o presidente da Casa, os colegas
vereadores e os funcionários da Casa. Frisou que é de suma importância o repasse de R$ 50.000,00
ao Hospital Santo Afonso, e informou que o Poder Executivo também realiza repasses mensais a
referida associação. Em seu nome e de sua família agradeceu o ótimo atendimento prestado à sua
mãe pela equipe de enfermagem do Hospital Santo Afonso. Agradeceu o espaço. O sétimo a falar
foi o vereador Douglas Dresch, do MDB, que saudou o presidente, os colegas vereadores, os
servidores da Casa e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Complementando a colocação do vereador
Francisco referente à realização de calçamento de alguns trechos de ruas, na área urbana, com os
valores que sobram de emendas parlamentares, mencionou que dentro da destinação de R$
500.000,00 do deputado Osmar Terra, já estão incluídas estas pequenas áreas. Em nome do MDB
agradeceu o referido deputado pelo repasse. Destacou que está aberto a tomada de preço para
recapeamento asfáltico em direção ao pórtico e que já solicitou informalmente ao Executivo que as
indicações de redutores de velocidade dos vereadores Francisco e Abel, fossem incluídas neste
projeto. O oitavo a falar foi o vereador Abel Hartmann, do MDB, que saudou o presidente, os
colegas vereadores, a assessoria jurídica, os servidores da Casa e os ouvintes da Rádio Gêmeos.
Referente a emenda do deputado Osmar Terra de R$ 500.000,00, mencionou que o prefeito está
avaliando no que será investido, mas a prioridade é recapar a entrada da cidade ao menos até o
pórtico, pois não se sabe se o valor será suficiente. Lembrou que, muitas vezes, o dinheiro das
emendas não é o suficiente para a realização de todo projeto, assim como ocorreu na realização do
asfalto da Avenida Pindorama, onde a emenda foi em torno de R$ 960.000,00 e o Executivo teve
que entrar com recursos próprios para poder terminar a obra. Destacou que há também uma emenda
de R$ 150.000,00 do deputado federal Pedro Westphalen. Frisou que é de suma importância estas
emendas para que se possa melhorar a infraestrutura do município, mas que deveria vir em torno de
2 ou 3 milhões para poder realizar todas as obras, pois o município de Cândido Godói está com
déficit muito grande no setor de obras. Mencionou que as máquinas não estão trabalhando na
recuperação de estradas, pois no setor de obras há mais de 20 projetos para realização de
terraplanagem para construção de chiqueirões de porcos, beneficiando assim apenas alguns
munícipes, mas é lei e precisam cumprir. Agradeceu o espaço e desejou a todos uma boa noite. O
nono a falar foi o vereador Valdir Theisen, dos Progressistas, que agradeceu o deputado federal
Jerônimo Goergen, pelo repasse de emenda parlamentar, pois há 2 anos foi realizado o pedido de
emenda para a realização do calçamento da Linha Secção “A”, e que devido a pandemia o prazo se
estendeu um pouco, mas o prefeito já comunicou que foi autorizado o início da obra. Agradeceu a
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Secretária de Planejamento pelo empenho e ao prefeito por ter aceito a emenda do referido
deputado. Não havendo mais assuntos a tratar, o presidente do Poder Legislativo, o vereador Valdir
Theisen, deu por encerrada a presente Sessão Ordinária. Plenário V. Marisa C. R. Rohleder da
Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói, aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho de
2021.
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