SÍNTESE DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CÂNDIDO GODÓI, REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021,
CORRESPONDENTE À PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA
LEGISLATURA DE CÂNDIDO GODÓI – Aos 16 (dezesseis) dia do mês de novembro de 2021, às
19h (dezenove horas), no Plenário Vereadora Marisa C. R. Rohleder, o presidente saudou os Vereadores
presentes: Jair Eberhardt (Progressistas), Reinilde Nikodem (Progressistas), Laurindo Vilmar Wigmann
(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,
Sara, Geison, as funcionárias da Casa, as pessoas que acompanham a sessão ao vivo através da página
da Câmara no facebook e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Em seguida o presidente Valdir mencionou que
a ata da décima nona sessão ordinária do ano de 2021, conforme o Regimento Interno desta Casa esteve
publicada no mural desde o dia 09 de novembro de 2021, e esta sem propostas de emenda, foi aprovada
por unanimidade de votos. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Requerimento do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Cândido Godói – SSPM, solicitando a realização de concurso
público para poder nomear servidores a partir de 31/12/2021, devido a grande defasagem no setor
público; Ofício 127/2021 da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI
convidando para reunião com a reitoria da URI e Diretoria do Campus de Cerro Largo que terá como
pauta o funcionamento ou alternativamente o encerramento de suas atividades, dadas as dificuldades
financeiras pelas quais passa a unidade local; Convite IBGE para reunião Planejamento e
Acompanhamento do Censo 2022. GRANDE EXPEDIENTE: Primeiramente o vereador Francisco
Tiago Braun, vice-líder da Bancada Progressista, saudou o presidente, os colegas vereadores, a
assessoria jurídica, as funcionárias da Casa, as pessoas que acompanham a sessão através da página da
Câmara de Vereadores no facebook e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Desejou uma boa sessão a todos.
Posteriormente o vereador Abel Hartmann, líder da Bancada do MDB, saudou o presidente, os
colegas vereadores, os ouvintes da Rádio Gêmeos e as pessoas que acompanham a sessão pela página da
Câmara de Vereadores no facebook. Manifestou sua felicidade com a apresentação do projeto de lei nº
65/2021 que dispõe sobre autorização de recebimento em devolução do imóvel da Cooperativa
Godoiense de Energia Renovável Ltda, área doada a COOPERGER. Lembrou que foi uma indicação de
sua autoria e do vereador Valdir no ano de 2020, na 13ª Legislatura. Acredita que toda a comunidade
godoiense deve estar feliz com a devolução desta área e que já foi procurado por apicultores que
gostariam de usufruir do espaço para a realização de suas atividades. Destacou que esta área também
poderá ser usada para um novo parque industrial ou para instalação de um parque de exposições ou até
mesmo para a prática de esportes, como motocross e trilha rally de gaiolas motorizadas. Destacou que
provavelmente na próxima sessão o referido projeto de lei poderá ser incluído na pauta de votação.
Agradeceu o espaço e desejou uma boa sessão a todos. PROJETOS DO PODER EXECUTIVO
APRESENTADOS: antes da leitura do projeto de lei 65/2021 o presidente Valdir Theisen
(Progressista) mencionou que em 2020 havia feito juntamente com o vereador Abel o pedido da
devolução da área da Cooperger, mas frisou que, por diversas vezes, na 13ª Legislatura já havia
solicitado e lutado para que essa área fosse devolvida. Agradeceu ao prefeito e ao vice-prefeito que
inclusive é presidente da referida cooperativa (Cooperger), pelo encaminhamento do projeto de lei a esta
Casa. Em seguida seguiu-se com a leitura dos projetos de lei. Projeto de Lei nº 65/2021 – Dispõe sobre
autorização de recebimento em devolução do imóvel da Cooperativa Godoiense de Energia Renovável
Ltda (área doada a Cooperger); Projeto de Lei nº 66/2021 – Dispõe sobre autorização para
substituição e permanência de empresa no berçário módulo 06 (empresa de Daniel Sauthier)
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. Durante a discussão o
vereador Abel Hartmann (MDB) fez seu pronunciamento e em seguida o mesmo foi aprovado por
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unanimidade de votos. MATÉRIA DO PODER LEGISLATIVO PROJETO DE RESOLUÇÃO
VOTADO: Projeto de Resolução nº 06/2021 - Institui o turno único na Câmara Municipal de
Vereadores de Cândido Godói. Durante a discussão o vereador Valdir Theisen (Progressista) fez seu
pronunciamento e em seguida o mesmo foi aprovado por unanimidade de votos. PROPOSIÇÕES:
Laurindo Vilmar Wigmann (Progressista): - Indicação: indica ao Poder Executivo Municipal que,
através do setor competente, estude a possibilidade de pavimentação com pedras irregulares em frente a
Comunidade Evangélica Treze de Maio Sul, na Linha Treze de Maio. - Aprovada por unanimidade de
votos. - Indicação: indica ao Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, estude a
possibilidade de colocação de bueiros nas entradas das propriedades dos produtores de leite do
município com a finalidade de incentivar a atividade leiteira melhorando o acesso as propriedades. Aprovada por unanimidade de votos. Reinilde Nikodem (Progressista): - Indicação: indica ao Poder
Executivo Municipal que, através do setor competente, providencie a recuperação da entrada que dá
acesso a propriedade da senhora Angelina Bourscheid, na Sede Boa Vista, pois a mesma se encontra em
péssimas condições de trafegabilidade. - Aprovada por unanimidade de votos. EXPLICAÇÕES
PESSOAIS: A primeira a falar foi a vereadora Reinilde Nikodem, dos Progressistas, que saudou a
todos. Mencionou que o município de Cândido Godói possui muitos problemas e que a população
aguardará a resolução dos mesmos, mas destacou que há tempo para isso, pois ainda faltam 3 anos para
o término desta legislatura. Agradeceu o espaço. O segundo a falar foi o vereador Laurindo Vilmar
Wigmann, dos Progressistas, que saudou a todos. Desejou ao presidente e aos colegas vereadores um
bom trabalho nestes últimos 45 dias que restam para o final do ano de 2021 e que o próximo ano seja de
muitas bençãos. Devido ser está sua última participação em sessão aproveitou para desejar aos ouvintes
da Rádio Gêmeos, as pessoas que acompanham a sessão pelo facebook da Câmara e a todos os
munícipes um feliz natal e um abençoado ano novo. Agradeceu o espaço. O terceiro a se pronunciar foi
o vereador Jair Eberhardt, dos Progressistas, que saudou o presidente, os colegas vereadores, a
assessoria jurídica, os funcionários da Casa, as pessoas que assistem à sessão pela página da Câmara no
facebook e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Agradeceu a Deus pela abençoada chuva, que estava sendo
muito aguardada por todos. Desejou uma boa semana de trabalho a todos e agradeceu o espaço. O
quarto a foi a falar o vereador Francisco Tiago Braun, dos Progressistas, que saudou o presidente e
os colegas vereadores. Parabenizou o vereador Laurindo Vilmar Wigmann pelo trabalho realizado
durante o mês de novembro, e desejou-lhe que numa próxima oportunidade possa trazer mais projetos
que defendem a sua comunidade e os munícipes que lhe confiaram o voto. Referente ao seu pedido de
vistas, na última sessão, ao projeto de lei nº 63/2021 que abre crédito especial no orçamento municipal
vigente no valor de R$ 30.000,00, justificou que o fez, pelo fato de não estar claro na justificativa o
destino deste recurso. Informou que após a obtenção da resposta encaminhada pelo Poder Executivo o
projeto ficou esclarecido. Afirmou que se o projeto tivesse sido bem justificado quando protocolado
nesta Casa, já teria sido votado na sessão anterior. Destacou que foi procurado pelo Igor Andrzejewski,
o qual coordena as escolinhas de futsal, e o mesmo informou que esse projeto de lei era para realizar o
pagamento do seu serviço, pois não consegue usar a sua MEI devido a uma causa jurídica existente. O
vereador Francisco parabenizou o Sr. Igor pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo nas
escolinhas de futsal. Em seguida mencionou que foi procurado por algumas pessoas, quanto a situação
do ginásio municipal, o qual se encontra com muitas goteiras, trazendo riscos a prática de esportes.
Desejou a todos uma boa sessão. A quinta a se pronunciar foi a vereadora Janete da Silva Nunes, do
MDB, que saudou o presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, os funcionários da Casa, os
radiouvintes da Rádio Gêmeos e as pessoas que assistem à sessão através da página da Câmara no
facebook. Agradeceu ao pastor Renato Hein pelo convite para a inauguração da Igreja de Cristo da
Linha dos Louros que ocorreu no domingo (14/11), que por sinal foi uma bela confraternização.
Parabenizou a vereadora Darlene e o Gabriel Zeppe pela conquista do 1º lugar no 4º Festival Regional
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da Canção da Cidade de São Paulo das Missões. Desejou uma boa semana a todos e agradeceu o espaço.
O sexto a se pronunciar foi o vereador Douglas Dresch, do MDB, que saudou o presidente, os colegas
vereadores, os funcionários da Casa, as pessoas que assistem à sessão através da página da Câmara no
facebook e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Mencionou que a uns dias atrás esteve conversando com a
esposa de um dos que atuam na área industrial, onde a mesma informou que o nome desta área é
Berçário Industrial, ou seja, área que deveria ser usada somente para iniciar uma empresa e após um
prazo esta deveria procurar outro lugar para se instalar. O vereador Douglas propôs que a área devolvida
pela Cooperger fosse cedida para as empresas expandirem, após saírem do Berçário Industrial,
justamente para que o berçário industrial pudesse ficar disponível para as pessoas que queiram iniciar o
seu negócio. Acredita, como já mencionado pelo vereador Abel, que seria interessante que a área
devolvida pela Cooperger fosse usada para a prática de esportes ou para instalação de parque de
exposições, mas em sua opinião seria mais viável ceder este espaço as indústrias para expandirem os
negócios, e assim consequentemente geraria mais empregos e desenvolveria o município. O sétimo a
falar foi o vereador Alcidio Seleprim, do MDB, que saudou o presidente, os colegas vereadores, a
assessoria jurídica, as servidoras da Casa, os ouvintes da Rádio Gêmeos e as pessoas que assistem à
sessão através da página da Câmara no facebook. Agradeceu a Deus pela boa chuva que todos estavam
aguardando, principalmente os agricultores. Registrou que juntamente com a vereadora Janete da Silva
Nunes, o vice-prefeito Mário Backes e o Sr. Mario Danzer participou da inauguração da Igreja de Cristo
da Linha dos Louros, que ocorreu no domingo (14/11) e parabenizou o pastor Renato Hein pela bela
confraternização. Desejou a todos uma boa noite e agradeceu o espaço. O oitavo a falar foi o vereador
Abel Hartmann, do MDB, que saudou o presidente e os colegas vereadores. Agradeceu a Deus pela
boa chuva, a qual se fazia necessária para a safra de milho e soja, destacando que o município possui
muitas famílias que dependem do agronegócio. Desejou a todos uma boa noite e um bom retorno.
Agradeceu o espaço. O nono a se pronunciar foi o vereador Valdir Theisen, dos Progressistas, que
agradeceu o vereador Laurindo pelo trabalho realizado durante o mês de novembro e desejou que numa
próxima oportunidade possa trazer mais indicações e apresentar o seu trabalho em prol da comunidade
godoiense. Reforçou a todos os vereadores o convite da assembleia da ACI, que ocorrerá no dia 19 de
novembro de 2021. Em seguida mencionou que esteve conversando com o prefeito sobre a devolução da
sobra dos recursos da Câmara, onde manifestou o interesse desta Casa em ajudar a Administração a
comprar um rolo compactador para o setor de obras. Informou que o Executivo aceitou a sugestão de
dividir os custos para aquisição do rolo. Mencionou que o prefeito encaminhará a esta Casa um
orçamento de um rolo compactador, para em seguida o Poder Legislativo elaborar um projeto de
resolução abrindo mão do valor para a referida aquisição. Destacou que com a aquisição do rolo a
secretaria de obras poderá melhorar a situação das estradas. 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 16 (dezesseis) dias do mês de novembro de 2021.
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