
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 03/2021, DE 03 DE MAIO DE 2021. 

 

ALTERA A RESOLUÇÃO Nº 01/2021, 

DE 02 DE MARÇO DE 2021 E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

      

CONSIDERANDO, que a pandemia em relação ao COVID-19 ainda não foi cessada em 

nosso país e que precisamos continuar com as medidas de prevenção para a saúde de 

todos, evitando aglomerações e fazendo o uso de álcool em gel e máscaras; 

CONSIDERANDO, que a Câmara de Vereadores de um município é considerada como a 

Casa do Povo, local em que os debates ocorrem de forma ampla e democrática; 

CONSIDERANDO, que a plena democracia se dá com a possibilidade de participação da 

comunidade, especialmente para fins de assistir as sessões legislativas;  

CONSIDERANDO, que há necessidade de adequarmos os horários de funcionamento da 

Câmara de Vereadores, propiciando o acesso e o contato da comunidade com os 

Vereadores, 

ESTABELECE A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

Art. 1º Fica revogado o art. 1º da Resolução nº 01/2021, sendo autorizado o 

acesso ao público na Câmara de Vereadores de Cândido Godói, inclusive para fins de 

assistir as sessões legislativas, respeitado as normas de segurança e higiene que serão 

tomadas, com o uso obrigatório de máscaras; 

Art. 2º Para fins de evitar aglomerações o Poder Legislativo limitará o número 

de acesso às sessões legislativas, devendo observar para tanto as normas impostas 

pelos Decretos Municipais, Estadual e também pelos órgãos de saúde e vigilância 

sanitária de nosso país;  



Art. 3º Além do distanciamento para fins de evitar aglomerações no Plenário, a 

Câmara de Vereadores disponibilizará álcool em gel para que as pessoas possam fazer a 

devida higienização de suas mãos; 

Art. 4º Fica revogado o art. 8º da Resolução nº 01/2021, sendo que o horário 

de expediente da Câmara de Vereadores passará a ser o seguinte: De segundas às 

sextas-feiras, das 8h às 11h30min e 13h30min às 17h;  

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação, sendo que 

eventual cessação de seus efeitos ou alterações se dará com a aprovação de outra 

Resolução.  

 

 

Sala da presidência da Câmara Municipal de Vereadores, Cândido Godói – RS, 

em 03 de maio de 2021.  

 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

 

 

 

 

 

 

VALDIR THEISEN 

Presidente do Poder Legislativo 

Cândido Godói – RS 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 03/2021 

 

Nobres Vereadores, embora a pandemia do coronavírus ainda esteja em nosso 

meio, inclusive com recentes casos ativos no município, entendemos, respeitado as 

medidas de segurança e higiene, que devemos de forma progressiva voltar a adotar o 

expediente normal de trabalho da Câmara de Vereadores, com a possibilidade de o 

público em geral assistir as sessões legislativas.  

Aliás, sabemos que para propiciar um verdadeiro debate democrático é 

necessário que os nossos munícipes possam prestigiar o nosso trabalho, fato que ocorre 

com a presença do público nas sessões legislativas.  

Desta forma, primando em primeiro lugar pela saúde de todos, uma vez que 

serão adotadas as regras de distanciamento e também de prevenção com o uso de 

máscaras e álcool em gel, contamos com a aprovação unânime da presente Resolução.  

Sala da presidência da Câmara Municipal de Vereadores, Cândido Godói – RS, 

em 03 de maio de 2021.  

 

 

 

 

 

VALDIR THEISEN 

Presidente do Poder Legislativo 

Cândido Godói – RS 

 


