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SÍNTESE DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE CÂNDIDO GODÓI, REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2020, 

CORRESPONDENTE À QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA TERCEIRA 

LEGISLATURA DE CÂNDIDO GODÓI – Aos 18 (dezoito) dias do mês de maio de 2020, às 

19h (dezenove horas), no Plenário Vereadora Marisa C. R. Rohleder, a presidente Irmi Teresinha 

Lunkes Angst saudou os seguintes Vereadores presentes: Valdir Theisen (Partido Progressista), 

Jaime Luiz Welter (Partido Progressista), Darlene Rohleder (Partido Progressista), Jair Eberhardt 

(Partido Progressista), Milton Thomas (MDB), Alcídio Seleprim (MDB), Abel Hartmann (MDB)  e 

Hilda Kronbauer – Nena (PT). Saudou ainda o assessor jurídico Dr. Sidinei Reginaldo, a assessora 

da Mesa Diretora Sara Cecilia Seibel, as funcionárias da Casa Carine e Patricia e os ouvintes da 

Rádio Gêmeos. Em seguida a presidente mencionou que a ata da sétima sessão ordinária, conforme 

o Regimento Interno desta Casa esteve publicada no mural desde o dia 12 de maio de 2020 e esta 

sem proposta de emenda foi aprovada por unanimidade de votos. CORRESPONDÊNCIA 

RECEBIDA: Não houve correspondência lida. GRANDE EXPEDIENTE: Após realização de 

acordo de líderes o grande expediente foi dispensado. PROJETO DE LEI DO PODER 

EXECUTIVO APRESENTADO: Não houve projetos de lei apresentados. PROJETO DE LEI 

DO PODER EXECUTIVO VOTADO: Projeto de Lei nº 021/2020 com a mensagem 

retificativa nº 08/2020 – Autoriza o Executivo Municipal a criar 1 (um) cargo de Agente de 

Combate a Endemias. Foi feita a leitura da mensagem retificativa nº 08/2020 e em seguida passou-

se para a discussão onde os vereadores Darlene Rohleder, Abel Hartmann, Hilda Kronbauer, Jaime 

Luiz Welter e Valdir Theisen fizeram seus pronunciamentos e em seguida o mesmo foi aprovado 

por unanimidade de votos. PROPOSIÇÕES: Darlene Rohleder (Progressista): - Indicação: 

Solicita ao Poder Executivo Municipal, que através da Secretaria competente, estude a possibilidade 

de implantação de válvulas flap em bocas-de-lobo, para impedir o acesso de animais, a emissão 

odores e o entupimento por detritos e principalmente a circulação de mosquitos, que encontra 

dentro das tubulações lugar apropriado para sua proliferação. – Aprovada por unanimidade de 

votos. - Indicação com associação dos demais vereadores: indica ao Poder Executivo Municipal, 

que encaminhe solicitação ao Governo do Estado e ao DAER, pedindo que seja realizada a 

operação tapa buracos na RS 307, pois a referida rodovia apresenta inúmeros buracos que 

dificultam a trafegabilidade, colocando em risco seus usuários. Durante a discussão os vereadores 

Milton Thomas e Hilda Kronbauer fizeram seus pronunciamentos e em seguida a mesma foi 

aprovada por unanimidade de votos. - Indicação: solicita ao Poder Executivo Municipal, que 

através do setor competente, estude a possibilidade de implantação, na Rua Liberato Salzano, em 

frente ao Instituto Estadual de Educação Cristo Redentor, uma faixa de pedestre elevada, levando 

em consideração que no referido local, veículos transitam em velocidade que colocam em risco a 

vida dos alunos e professores que necessitam fazer a travessia da rua no local. – Aprovada por 

unanimidade de votos. - Indicação: solicita ao Poder Executivo Municipal, que através da 

Secretaria competente, providencie o encascalhamento da entrada de acesso à propriedade da Sra. 

Lidia Wisner na Linha Paranaguá, pois a referida entrada encontra-se em péssimas condições de 

trafegabilidade. – Aprovada por unanimidade de votos. - Indicação: solicita ao Poder Executivo 

Municipal, que através da Secretaria competente, providencie o patrolamento da entrada da Linha 

Paranaguá (divisa com Ubiretama até a RS 307), bem como a estrada geral que vem da Linha Silva 

Jardim, passando pela Linha Paranaguá, Linha Acre, Linha Natal ate a Cidade, pois as referidas 

entradas estão em péssimas condições de trafegabilidade. – Aprovada por unanimidade de votos. 

- Moção com associação da vereadora Hilda Kronbauer (PT): solicita ao Poder Legislativo que 

envie moção parabenizando as(os) enfermeiras(os) e técnicas(os) de enfermagem, que trabalham no 
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Hospital Santo Afonso e no Posto de Saúde, em homenagem a semana da enfermagem que é 

comemorado entre os dias 12 a 20 de maio. Durante a discussão a vereadora Hilda Kronbauer fez 

seu pronunciamento e em seguida a mesma foi aprovada por unanimidade de votos. Bancada 

Progressista: - Pedido de Informação nº 007/2020: solicita ao Poder Executivo Municipal que 

informe a esta Casa Legislativa, quantos são os servidores que atuam na área de vigilância 

epidemiológica do município, no momento em que vários municípios do entorno de Cândido Godói 

tem surto de casos de dengue e que o município forneça o relatório das visitas domiciliares da área 

urbana que estão sendo cobertas por estas visitas, tendo em vista o número de casos de dengue já 

confirmados em Cândido Godói. - Pedido de Informação nº 008/2020: solicita ao Poder Executivo 

Municipal que envie a esta Casa Legislativa, relatório de produtividade dos profissionais do Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família (NASF), dos meses de janeiro a maio de 2020, bem como a forma de 

contratação e remuneração desses profissionais, e se existe algum tipo de convênio. Jair Eberhardt 

(Progressista): - Moção: solicita ao Poder Legislativo que envie moção parabenizando aos Artistas 

Darlene Rohleder, Richael Wilmsen e Jordane Danzer, pela realização de Live beneficente ao 

Hospital Santo Afonso, com o objetivo de arrecadar fundos em prol da entidade que passa por 

momentos de dificuldade. Durante a discussão o vereador Jaime Luiz Welter fez seu 

pronunciamento e em seguida a mesma foi aprovada por 07 votos favoráveis e 01 abstenção da 

vereadora Darlene Rohleder. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Após consentimento de todos os 

vereadores o espaço das explicações pessoais foi dispensado devido à pandemia do COVID-19 

(coronavírus). Não havendo mais assuntos a tratar a presidente do Poder Legislativo, Sra. Irmi 

Teresinha Lunkes Angst (Progressita) deu por encerrada a presente Sessão Ordinária. Plenário V. 

Marisa C. R. Rohleder da Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói, aos 18 (dezoito) 

dias do mês de maio de 2020. 
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