SÍNTESE DA DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CÂNDIDO GODÓI, REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2021,
CORRESPONDENTE À PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA
LEGISLATURA DE CÂNDIDO GODÓI – Aos 03 (três) dia do mês de novembro de 2021, às
19h (dezenove horas), no Plenário Vereadora Marisa C. R. Rohleder, em função da licença da
Vereadora Darlene Rohleder, assumiu as atividades de vereança durante o mês de novembro (30
dias), o Vereador Suplente Laurindo Vilmar Wigmann. Em prosseguimento o presidente Valdir
Theisen convidou o vereador Laurindo para tomar posse e fazer o juramento. Após a solenidade de
posse o presidente saudou os Vereadores presentes: Francisco Tiago Braun (Progressistas),
Laurindo Vilmar Wigamnn (Progressistas), Reinilde Nikodem (Progressistas), Jair Eberhardt
(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, as
pessoas que acompanham a sessão ao vivo através da página da Câmara no facebook, bem como o
vice-prefeito Mario Backes, o Secretário de Educação Osmar Mallmann, o presidente da ACI
Cleudir Luis Sturmer, o Sr. Carlos Nunes, a Sra. Sônia Regina Stolarski, a Sra. Janete Zanus
Goldschmidt presentes no plenário e os ouvintes da Rádio Gêmeos. TRIBUNA POPULAR:
Conforme requerimento protocolado nesta Casa, o presidente da ACI Cleudir Luis Sturmer foi
convidado a fazer uso da tribuna para apresentar o relatório de ações em vista a viagem técnica
realizada no mês de setembro por associados, agricultores e lideranças políticas para os Estados de
Santa Catarina e Paraná. O Sr. Cleudir saudou o presidente da Casa, e em nome dele saudou os
demais vereadores, a assessoria jurídica, os colaboradores da Casa, as pessoas presentes na sessão
as quais participaram da viagem no mês de setembro, os ouvintes da Rádio Gêmeos e as pessoas
que acompanham a sessão pela página do facebook da Câmara de Vereadores. Mencionou que a
ideia de usar a tribuna é uma forma de prestar contas à comunidade, pois a viagem envolveu
investimentos de recursos públicos, além de apresentar um relatório pós viagem. Lembrou que o
projeto é intitulado como “viajando para fora da caixa”, e esta foi a 3ª viagem, onde o objetivo é
levar os associados, as lideranças da comunidade para conhecer outras experiências, as formas
como as pessoas trabalham, se organizam, e observar o que está dando certo em outras cidades, para
tentar inserir/utilizar em Cândido Godói. A viagem foi a Santa Catarina e Paraná, regiões/lugares
que são muito bem desenvolvidos, muito prósperos, com crescimento pujante nos últimos anos,
com foco principal no agronegócio e na agricultura. A ACI conta atualmente com 151 associados.
A viagem ocorreu nos dias 21 a 24 de setembro onde um grupo de 34 pessoas participaram, entre
associados da ACI, lideranças políticas do município tanto do Poder Executivo quanto do Poder
Legislativo, agricultores e jovens. O roteiro iniciou em São João do Oeste, partiu para São Miguel
do Oeste, Cascavel e Toledo e aos redores em cidades menores. Mencionou que durante o retorno
da viagem, já fizeram uma avaliação do que havia chamado a atenção dos participantes e depois
realizaram uma reunião pós viagem pautando as ações que podem ser colocadas imediatamente em
prática. Trouxe um resumo do que os 34 participantes manifestaram nesta viagem, sendo que ficou
evidente e claro que naquela região a cooperação e o associativismo é muito forte e é o que puxa a
frente. Frisou que todos se unem em prol de um objetivo único, onde o foco é o desenvolvimento da
comunidade, das empresas, mas principalmente das pessoas. Destacou que foram bem recebidos em
todos os lugares, e o que chamou atenção é que as pessoas sabiam falar de Cândido Godói, pois
estudaram o município antes de recebê-los. Diante disso, o Sr. Cleudir fez a seguinte pergunta: de
que forma os munícipes godoienses “vendem” a imagem positiva de Cândido Godói? Outro ponto
de destaque foi o empreendedorismo que está na veia daquela região, algo muito forte,
especialmente na agricultura. Destacou que enquanto Cândido Godói produz R$ 1,00 de riqueza, as
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cidades de São Miguel do Oeste e Cascavel produzem R$ 6,00 e Toledo produz R$ 5,00.
Mencionou que isso acontece naquelas cidades pois há um ciclo fechado, onde produzem a matéria
prima, transformam-na e vendem dentro do próprio município, gerando uma riqueza muito maior. O
município de Cândido Godói praticamente só produz e vende para “fora”. Segundo o Sr. Cleudir
ficou o seguinte alerta para Cândido Godói: “de que forma pode-se melhorar este aspecto, qual
matéria poderia ser transformada a médio e longo prazo, de que forma agregar valor ao produto
local.” Destacou que as cooperativas fornecem suporte em todos os sentidos, deste a assistência
técnica até a compra daquilo que é produzido. Outro ponto que chamou a atenção é a diversidade
que os agricultores possuem em suas propriedades, como leite, grãos, suínos, peixes e frangos,
tendo várias alternativas econômicas, caso uma falhar há outra que os salva. Destacou que naquelas
cidades as famílias produzem em pequenas propriedades, que são muito bem aproveitadas, através
de estudos realizados pelos filhos dos agricultores que ajudam nas tarefas. Mencionou que
participaram de várias palestras onde as famílias explicaram como lidam nas propriedades, e frisou
que chamou a atenção de todos, a questão que os filhos dessas famílias possuem algum curso
técnico ou alguma faculdade na área rural, ou seja, estudaram e voltaram com conhecimento
técnico, com pesquisa, para trabalhar na propriedade da família. Outro detalhe importante foi que a
gestão é realizada por todos os membros da família (pais e filhos) e o mesmo ocorre com a
distribuição dos lucros. Mencionou que muitas vezes o jovem serve somente como mão de obra e
não possui participação nos lucros, fazendo com que os mesmos não permaneçam na propriedade.
Frisou que a sucessão rural naquelas cidades é mais tranquila que no município de Cândido Godói e
é um desafio a ser trabalhado, através dos seguintes questionamentos: como fazer o jovem estudar
na região; como reter talentos e de como trazer novo talentos. Lembrando que há ótimas opções de
universidades, inclusive institutos federais em municípios vizinhos. Sabe-se que atualmente
Cândido Godói enfrenta a falta de mão de obra, e com o intuito de trabalhar essa questão e ver
como funciona e saber como motivar os jovens, o Comitê do Agronegócio, do Planejamento
Estratégico irá visitar a casa familiar rural no dia 05 de novembro, local em que os jovens estudam
de forma mais voltada para a agricultura. Outra questão que naquelas cidades é muito bem
trabalhada, muito forte é a produção de peixe. Segundo o Sr. Cleudir, pode-se estudar uma forma de
fomentar melhor esta produção no município de Cândido Godói que já possui a iniciativa da
piscicultura. Mencionou que o pós-viagem mostrou que é necessário fortalecer o debate no
planejamento estratégico, e desta maneira reforçou o convite aos vereadores, que são representantes
do povo, para participarem dos encontros. Segundo o Sr. Cleudir, se sabe que há ressalvas legais
quando se envolve recursos públicos, mas destacou que os 4 grupos de trabalho não envolvem esse
tipo de recurso e sim apenas boa vontade de contribuir com o desenvolvimento do município.
Mencionou, como presidente da ACI e motivador do planejamento estratégico, que sentem a falta
da participação dos vereadores nesses debates. Lembrou que os trabalhos do planejamento
estratégico são organizados por 4 grandes grupos, ou seja, comércio e indústria; prestadores de
serviços desde saúde, segurança, educação, pequenas MEIs; agricultura e o grupo da tecnologia e
inovação. Mencionou que esses grupos são formados por voluntários de diversas áreas, que se
reúnem uma vez por mês para debater ações, questões, problemas, e assim poderem buscar soluções
em parcerias com as forças vivas da comunidade, ou seja, o Executivo e entidades. Destacou ainda
que no município de Cândido Godói já está ocorrendo muita coisa boa na área da produção, como
exemplo citou que há mais de 10 projetos de chiqueirões sendo encaminhados, bem como uma
pesquisa importante sendo realizada pela SETREM, os agricultores fortes, produção organizada.
Afirmou que o município pode crescer mais e o desafio é avançar com velocidade. Registrou que
muitos municípios estão discutindo o turismo rural. Lembrou que o Conselho Municipal do
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Turismo foi reestabelecido e está em funcionamento para dar sequência ao debate do turismo rural.
A ACI também ficou responsável de realizar a nucleação das empresas, citando como exemplo as
metalúrgicas que são 15 no município de Cândido Godói. Mencionou que criando a nucleação das
mesmas se conseguiria atende-las melhor, ajudando as empresas crescerem, alavancarem,
produzirem mais, gerarem empregos, riquezas e encontrar soluções para os problemas que são
comuns. Ficou acordada para o próximo ano a criação de alguns núcleos para turbinar essa questão.
Outra ação realizada foi a prestação de contas que já foi feita na Rádio Gêmeos e na presente sessão
legislativa, bem como realizar um trabalho de divulgação do município, das fortalezas de Cândido
Godói, criação de um roteiro municipal para levar os munícipes, os alunos a conhecerem as
propriedades rurais, as indústrias locais para saber falar sobre o município. Destacou que estudou
sobre a industrial KF para poder falar sobre a mesma na viagem. Finalizou reforçando para que
todos acreditem nos seus sonhos e corram atrás para poderem realizá-los. Mencionou que é preciso
apenas cuidar dos “óculos” que cada um usa, pois muitas vezes esses óculos são muito político e
pouco para o desenvolvimento das pessoas. Convidou a todos para participarem no dia 19 de
novembro da assembleia e jantar baile dos sócios da ACI. Agradeceu mais uma vez pelo espaço
cedido e se colocou à disposição. Em seguida o presidente Valdir abriu espaço para perguntas.
Primeiramente o vereador Valdir justificou que os vereadores não puderam participar da referida
viagem técnica, pois na data da saída havia sessão ordinária. Lembrou que na viagem passada
praticamente a maioria dos vereadores participaram. Questionou se os municípios visitados também
fornecem incentivos a quem quiser investir nos mesmos e para as pessoas que estão produzindo no
comércio em geral, como sabe-se que Cândido Godói está fazendo. O Sr. Cleudir mencionou que há
sim incentivos, mas as vezes de formas diferentes. Nestes lugares visitados as ACIs são muito
ativas em parcerias com o SEBRAE, bem como as Universidades na questão de pesquisas. Em
seguida o vereador Abel parabenizou as lideranças que se colocaram à disposição. Mencionou que
Criciumal industrializa tudo que produz no município. Acredita que Cândido Godói poderia
começar pela bacia leiteira ou piscicultura, pois o agronegócio é muito forte no município. Lembrou
que já participou de uma viagem técnica e que foi muito produtiva. O Sr. Cleudir frisou que
Cândido Godói é um município muito rico e que as pessoas, muitas vezes, tem medo de investir.
Lembrou que durante a visita em São Miguel do Oeste visitaram um hotel, que foi sonho de uma
pessoa, mas que não possuía recurso suficiente para construí-lo, então a mesma conseguiu arrumar
mais sete pessoas que acreditaram neste sonho e investiram para realizá-lo. Posteriormente o
vereador Douglas agradeceu a presença do presidente da ACI, Sr. Cleudir e questionou se nesta
viagem houve alguma empresa que demonstrou interesse em abrir uma filial ou algo deste tipo em
Cândido Godói, que tivesse relação com o município e que fosse possível firmar parcerias. O Sr.
Cleudir mencionou que diretamente não houve nenhuma empresa, mas que Cândido Godói possui
um campo “bacana” para se buscar isso. Mencionou que estão sendo realizadas pesquisas em
parceria com a SETREM, sendo que uma pesquisa irá tentar entender, fazer um “xerox” da
produção primária do município, informando quais são as deficiências e o que está bom na
produção e uma segunda pesquisa irá fazer um levantamento do consumo interno dessa produção e
local de origem dos produtos. Logo após o vereador Francisco parabenizou o presidente Cleudir
pelas atitudes que estão tomando juntamente com a ACI. Destacou que Cândido Godói está
crescendo e se desenvolvendo a passos largos, sendo que o município está gerando empregos, mas
ainda há falta de mão de obra. Acredita que com novos incentivos haverá mais investimentos. Em
seguida a vereadora Janete parabenizou a ACI e todo grupo que participou da viagem técnica em
busca de conhecimento, experiências. Frisou que é de suma importância essa busca por novas ideias
para o desenvolvimento de Cândido Godói. Mencionou que nesta legislatura mudou-se a
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mentalidade da rivalidade política e assim o município se desenvolverá melhor. Dando continuidade
aos trabalhos o presidente Valdir mencionou que a ata da décima oitava sessão ordinária do ano de
2021, conforme o Regimento Interno desta Casa esteve publicada no mural desde o dia 25 de
outubro de 2021, e esta sem propostas de emenda, foi aprovada por unanimidade de votos.
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Não houve correspondências lidas. GRANDE
EXPEDIENTE: Primeiramente o vereador Abel Hartmann, líder da Bancada do MDB, saudou
o presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, os ouvintes da Rádio Gêmeos, as pessoas
que acompanham a sessão pela página no facebook da Câmara de Vereadores, bem como saudou o
presidente da ACI Cleudir Sturmer, o secretário da educação Osmar Malmann, o vice-prefeito
Mário Backes, o Sr. Carlos Nunes e as demais lideranças presentes no plenário. Mencionou que na
pauta da presente sessão há dois importantes projetos para votação, o PL nº 63/2021 que abre
crédito especial no orçamento municipal vigente no valor de R$ 30.000,00 o qual se destina ao
pagamento de prestadores de serviços que não possuem CNPJ, e o PL nº 64/2021 que autoriza a
adoção de logomarca na secretaria da saúde. Finalizou desejando um mês de grande êxito ao
vereador Laurindo Wigmann e uma boa sessão a todos. Posteriormente o vereador Francisco Tiago
Braun, vice-líder da Bancada Progressista, saudou o presidente, os colegas vereadores, a
assessoria jurídica, as pessoas que acompanham pela página do facebook da Câmara de Vereadores,
os ouvintes da Rádio Gêmeos, bem como saudou o Sr. Cleudir Sturmer presidente da ACI, o
secretário da educação Osmar Malmann e o vice-prefeito Mário Backes presentes no plenário.
Mencionou que na presente data tiveram a entrega de um veículo automotor Siena para o Conselho
Tutelar, resultado de uma emenda parlamentar do senador Luis Carlos Heinze, lembrando que era
um pedido antigo dos conselheiros tutelares. Mencionou ainda que a secretária do planejamento
Sra. Sélia Heck o comunicou que a emenda parlamentar do Deputado Federal Jerônimo Goergen
para realização da pavimentação asfáltica da Rua Presidente Castelo Branco ligando a ERS 307, já
esta liberada, sendo que a próxima etapa do processo será a licitação. Desejou a todos uma boa
sessão. NÃO HOUVE PROJETOS DO PODER EXECUTIVO APRESENTADOS. PROJETO
DO PODER EXECUTIVO VOTADO (com parecer): Projeto de Lei nº 63/2021 – Abre crédito
especial no Orçamento Municipal vigente no valor de R$ 30.000,00. O líder em exercício, da
Bancada Progressista, Francisco Tiago Braun pediu vistas do projeto. Os pareceres das
Comissões não foram lidos. Projeto de Lei nº 64/2021 – Autoriza a adoção de Logomarca na
Secretaria da Saúde. – Aprovado por unanimidade de votos. PROPOSIÇÕES: Não houve
proposições. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O primeiro a falar foi o vereador Douglas Dresch, do
MDB, que saudou o presidente, os colegas vereadores, os funcionários da Casa, os ouvintes da
Rádio Gêmeos, as pessoas que acompanham a sessão pela página do facebook da Câmara de
Vereadores e o público presente no plenário. Como colocado anteriormente pelo presidente da ACI
Cleudir Sturmer sobre a questão política, mencionou que acompanha as sessões de outros
municípios próximos e de tamanhos parecidos, como Campina das Missões, São Paulo das Missões
e Salvador das Missões, e informou que Cândido Godói mudou muito da legislatura passada para
esta. Destacou que muitas vezes as pessoas não entendem o trabalho do legislador e quando ocorre
algum pedido de informação ou um pedido de vistas, como feito a pouco pelo vereador Francisco,
logo pensam ser perseguição política, mas esse é o papel do legislador, ou seja, fiscalizar. Destacou
que em outros municípios esta “rusga” não foi cessada na mudança de prefeitos e vereadores, mas
em Cândido Godói houve essa mudança, e os projetos de lei, sempre que possível, estão sendo
votados na sessão seguinte a apresentação dos mesmos. Agradeceu o espaço. O segundo a falar foi
o vereador Alcidio Seleprim, do MDB, que saudou o presidente Valdir, os colegas vereadores, a
assessoria jurídica, os funcionários da Casa, bem como o secretário da educação Osmar Malmann e
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o vice-prefeito Mario Backes presentes no plenário, os ouvintes da Rádio Gêmeos e as pessoas que
acompanham a sessão pela página do facebook da Câmara de Vereadores. Parabenizou a Rádio
Gêmeos pelos 10 anos de fundação, que começou pequena e atualmente é um grande meio de
comunicação do município. Agradeceu o espaço e desejou a todos uma boa noite. A terceira a se
pronunciar foi a vereadora Janete da Silva Nunes, do MDB, que saudou o presidente Valdir, os
colegas vereadores, a assessoria jurídica, os funcionários da Casa, os radiouvintes da Rádio Gêmeos
e as pessoas que acompanham a sessão pela página do facebook da Câmara de Vereadores.
Mencionou que participou do evento da “V Conferência Municipal da Saúde”, realizada no dia 27
de outubro, representando a Casa Legislativa, cujo o tema foi “Desafio do SUS no pós pandemia”.
Destacou que, como todos sabem, a pandemia trouxe muitos malefícios, várias pessoas com
problemas de saúde mental e neste evento foi debatido ideias novas de como trabalhar com esta
doença. Em seguida parabenizou a comunidade godoiense pela obtenção no “Prêmio Band Cidades
Excelentes 2021”, que é mérito de todos que trabalham e fazem a diferença. Destacou que nesta
premiação os municípios foram avaliados em 5 pilares de ciclo virtuoso que englobaram: Educação,
Saúde e Bem-estar, Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Desenvolvimento Socioeconômico e
Ordem Pública, Eficiência Fiscal e Transparência, além de vários indicadores destes pilares.
Lembrou que no dia 21 de outubro o prefeito municipal se fez presente em Porto Alegre para
receber a referida premiação das Cidades Excelentes. Destacou que o mês do novembro é
conhecido como novembro azul e é dedicado a prevenção da saúde do homem. Parabenizou a ACI
por buscar ideias inovadoras para o bom desenvolvimento do município. Finalizou desejando uma
boa semana a todos. O quarto a foi a falar o vereador Abel Hartmann, do MDB, que saudou o
presidente, os colegas vereadores, as pessoas que assistem à sessão através da página da Câmara no
facebook e o público presente na sessão. Mencionou que o Sr. Edemar Shönwald, assessor do
senador Luis Carlos Heinze, o convidou para se fazer presente no ato oficial da entrega do kit ao
Conselho Tutelar contendo um veículo automotor Siena, cinco computadores, uma impressora
multifuncional, um refrigerador, um bebedouro, um televisor smart e um ar condicionado portátil,
resultante da emenda parlamentar do senador supracitado. Parabenizou o senador pela emenda e
destacou que todas as emendas parlamentares destinadas ao município são bem vindas, pois todas
são para o bem comum de Cândido Godói. Uma questão que o chocou muito na Legislatura passada
foi de não ter sido adquirida as três máquinas para secretaria de obras, através do projeto de lei
34/2019. Segundo informações com esse montante de 1.200.000,00, praticamente foi perdido a
compra de uma máquina devido ao aumento de valores em equipamentos agrícolas do ano de 2019
para 2021. Lembrou que está sendo licitado a aquisição de uma draga/retroescavadeira grande e de
um caminhão caçamba. Como já mencionado pelo vereador Valdir, o vereador Abel informou que o
Legislativo irá se reunir com o Executivo pra ver a possibilidade de comprar um rolo compactador
para secretaria de obras, com as sobras da Câmara, que serão em torno de 400 a 500 mil. Lembrou
que com esse R$ 1.200,000,00 que foi aprovado no presente ano (PL 10/2021) não dará para
comprar as três máquinas desejadas, como daria para ter comprado em 2019 se caso o PL 34/219
teria sido aprovado. Lembrou que na secretaria de obras há quatro patrolas e todas estão paradas,
pois não há operador e acredita que deverá ser criado cargos para operarem essas novas máquinas a
serem adquiridas e para as que estão paradas no pátio. Agradeceu o espaço e desejou um bom
retorno a todos. A quinta a se pronunciar foi a vereadora Reinilde Nikodem, dos Progressistas,
que saudou o presidente, a assessoria jurídica, os funcionários da Casa, os ouvintes da Rádio
Gêmeos e as pessoas que assistem à sessão através da página da Câmara no facebook. Mencionou
que desejam trabalhar sempre em prol da comunidade. A vereadora Reinilde espera que o setor de
obras, que se encontra defasado, consiga concursar funcionários para poder realizar a recuperação
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das estradas do município. Finalizou agradecendo o espaço. O sexto a se pronunciar foi o vereador
Laurindo Vilmar Wigmann, dos Progressistas, que saudou o presidente e os vereadores.
Mencionou que deseja realizar um bom trabalho juntamente com os demais colegas neste mês de
novembro, que assumiu no lugar da vereadora Darlene. Em seguida agradeceu o espaço. O sétimo a
falar foi o vereador Jair Eberhardt, dos Progressistas, que saudou o presidente, os colegas
vereadores, a assessoria jurídica, os funcionários da Casa, o público presente no plenário, os
ouvintes da Rádio Gêmeos e as pessoas que assistem à sessão pela página da Câmara de Vereadores
no facebook. Desejou um bom trabalho ao vereador Laurindo durante o mês de novembro e uma
boa noite e um bom retorno a todos. Agradeceu o espaço. O oitavo a falar foi o vereador Francisco
Tiago Braun, dos Progressistas, que saudou o presidente, os colegas vereadores, o público
presente no plenário, as pessoas que acompanham a sessão pelo facebook da Câmara e os ouvintes
da Rádio Gêmeos. Frisou a importância de concursar novos servidores para o setor de obras que
está defasado, mas antes disso deverá haver a valorização do funcionalismo público, restruturação
dos salários baixos. Lembrou que se não houver mais concursados, daqui uns anos o FAPBSM não
terá como arcar com as aposentadorias dos servidores e sobrará para o município pagá-los. Sabe-se
que devido a LC 173/2020 não se pode concursar até 31/12/2021, mas segundo o vereador
Francisco a partir desta data deverá ser realizado concurso público, mas com a valorização do
servidor (aumento dos salários). Finalizou agradecendo o espaço. O nono a se pronunciar foi o
vereador Valdir Theisen, dos Progressistas, que conversou com o secretário do setor de obras e o
mesmo informou que não há mais nenhum patroleiro e operador de retroescavadeira concursado no
município. Segundo o vereador Valdir realmente deve-se encontrar uma forma de melhorar os
salários dos funcionários públicos, para em seguida poder concursar novos servidores. Acredita que
quando houver o concurso deve-se dar maior peso à prova prática do que a teórica, no caso dos
cargos do setor de obras. Mencionou que se ouve muito em terceirização, mais em sua opinião a
terceirização pode ocorrer nos serviços aos produtores, investidores, mas para operarem as
máquinas no setor de obras a melhor forma é concursar servidores. Em seguida informou que a 20ª
sessão ordinária será realizada no dia 16 de novembro, terça-feira, devido ao feriado do dia 15 de
novembro (Dia da Proclamação da República), conforme o Regimento Interno no “Art. 107, inciso
II, § 2º em caso de feriado nacional, estadual ou municipal, coincidirem com a data da Reunião
Ordinária, esta se realizará no primeiro dia útil subsequente.” 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 03 (três) dias do mês de novembro de 2021.

Valdir Theisen

Reinilde Nikodem

Douglas Dresch

Laurindo Vilmar Wigmann

Jair Eberhardt

Janete da Silva Nunes

Francisco Tiago Braun

Abel Hartmann

Alcidio Seleprim
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