SÍNTESE DA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CÂNDIDO GODÓI, REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2021,
CORRESPONDENTE À PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA
LEGISLATURA DE CÂNDIDO GODÓI – Aos 20 (vinte) dia do mês de dezembro 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), 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, Sara, Geison, as funcionárias da Casa, as pessoas que acompanham a sessão ao vivo através da
página da Câmara no facebook, os ouvintes da Rádio Gêmeos e os Srs. Valdir Rudi Neuhaus e Irineu
Ames presentes no plenário. Em seguida o presidente Valdir mencionou que a ata da vigésima
primeira sessão ordinária do ano de 2021, conforme o Regimento Interno desta Casa esteve publicada
no mural desde o dia 10 de dezembro de 2021, e esta sem propostas de emenda, foi aprovada por
unanimidade de votos. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: Não houve correspondências
recebidas lidas. GRANDE EXPEDIENTE: Primeiramente a vereadora Darlene Rohleder, líder da
Bancada Progressista, saudou o presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica Sidinei, Sara
e Geison, as funcionárias da Casa Patrícia e Carine, as pessoas que acompanham a sessão através da
página da Câmara de Vereadores no facebook, os ouvintes da Rádio Gêmeos e os Srs. Valdir Rudi
Neuhaus, Irineu Ames, Adriano Jung e a Sra. Rosane Paetzold presentes no plenário. Agradeceu aos
colegas vereadores pelo bom trabalho realizado no primeiro ano da 14ª legislatura, em prol da
comunidade. Também agradeceu ao Partido Progressista pela confiança depositada em sua pessoa
como líder de bancada. Desejou a todos um feliz natal e próspero ano novo, cheio de paz e amor.
Finalizou desejando uma boa sessão. Posteriormente o vereador Abel Hartmann, líder da Bancada
do MDB, 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, os
ouvintes da Rádio Gêmeos e os Srs. Rudi Neuhaus, Irineu Ames, Adriano Jung, a Sra. Rosane
Paetzold, o ex-prefeito Guerino Backes presentes no plenário. O vereador leu o ofício nº 3.062/2021
que recebeu do Gabinete do MDB, com o referido assunto: Emissão de ordem bancária do Ministério
da Saúde, onde o referido ministério informou que emitiu ordem bancária no valor de R$ 202.000,00
para pagamento integral de recurso destinado ao incremento temporário de custeio de serviços de
atenção primária a saúde. Lembrou que esse valor é referente uma emenda parlamentar do deputado
federal Márcio Biolchi do MDB, intermediada pelo assessor do deputado Sr. Augusto Pelegrin de
Carazinho. O vereador Abel manifestou sua felicidade em poder contribuir com o município com o
recebimento da emenda parlamentar, resultado de seu pedido protocolado há dois anos atrás.
Mencionou que não é fácil conseguir uma emenda. Destacou que com o recebimento da emenda o
Poder Executivo poderá economizar recursos próprios, podendo assim, investir em outros setores,
como a secretaria de obras. Agradeceu o espaço. NÃO HOUVE PROJETOS DO PODER
EXECUTIVO APRESENTADOS. PROJETOS DO PODER EXECUTIVO VOTADOS (com
parecer): Emenda nº 07/2021 ao Projeto de Lei nº 067/2021 – Altera os incisos III, IV e V e
acrescenta o parágrafo terceiro ao artigo 7º, bem como altera o artigo 11, do Projeto de Lei nº
067/2021. Primeiramente o 1º secretário Francisco Tiago Braun fez a leitura da emenda e sua
justificativa, bem como dos pareceres da Comissão de Redação e Comissão de Constituição, Justiça e
Finanças. Em seguida passou-se para a discussão e votação da referida emenda, onde a mesma foi
aprovada por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 67/2021 com a emenda nº 07/2021 – Orça
a receita e fixa a despesa do Município de Cândido Godói para o exercício financeiro de 2022. (LOA)
- Aprovado com a emenda nº 07/2021 por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 69/2021 –
Dispõe sobre autorização para contratações emergenciais. (03 Operadores de Máquina, 03 Motorista I
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e 01 Motorista de Ambulância) - Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 70/2021 –
Autoriza a contratação emergencial de professor III. - Aprovado por unanimidade de votos.
PROPOSIÇÕES: Darlene Rohleder (Progressista): Indicação: indica ao Poder Executivo Municipal
que, através do setor competente, providencie a recuperação da estrada geral da Linha Paranaguá até a
RS 307, pois a mesma está em péssimas condições de trafegabilidade. - Aprovada por unanimidade
de votos. - Moção: solicita ao Poder Legislativo que envie moção parabenizando as equipes, que se
destacaram no campeonato da Taça 10 anos Rádio Gêmeos de Futebol 7, como também aos
organizadores do evento pelo belo trabalho e organização: 1º lugar: Palmeiras; 2º lugar: Dois
Bi/Granja Berres; 3º lugar: Dos Louros; 4º lugar: Hannover/Guth Artefatos/Cristo Redentor. Aprovada por unanimidade de votos. – Pedido de informação nº 22/2021: solicita ao Poder
Executivo Municipal que informe a esta Casa Legislativa os valores nominais gastos com remuneração
dos professores do magistério municipal dos recursos oriundos do FUNDEB e respectivos percentuais
do exercício financeiro de 2021. O referido pedido será encaminhado ao Poder Executivo Municipal.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O primeiro a falar foi o vereador Jair Eberhardt, dos Progressistas,
que saudou o presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, os servidores da Casa, os
ouvintes da Rádio Gêmeos e as pessoas que acompanham a sessão através da página da Câmara de
Vereadores no facebook e as pessoas presentes na sessão. Desejou a todos um feliz e abençoado natal e
um próspero ano novo. O segundo a falar foi o vereador Francisco Tiago Braun, dos Progressistas,
que saudou o presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, os funcionários da Casa, as
pessoas que acompanham a sessão através da página da Câmara de Vereadores no facebook, os
ouvintes da Rádio Gêmeos e os presentes na sessão. Agradeceu os funcionários Sara, Geison, Patrícia
e Carine por todo apoio recebido durante o ano, principalmente ao apoio aos novos vereadores.
Também agradeceu de forma especial o assessor jurídico Sidinei Reginaldo por toda assessoria
prestada para que realizassem um trabalho correto. Em seguida mencionou que foram apresentados 71
projetos de lei, 02 foram retirados pelo Poder Executivo e os demais todos aprovados por unanimidade
de votos, o que mostrou que os vereadores trabalharam pelo bem comum de Cândido Godói. Frisou
ainda que todos os projetos aprovados foram importantes, mas destacou os seguintes: PL nº 10/2021
que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito Banco do Brasil S.A, a abrir crédito
especial para aquisição de caminhão, máquinas e equipamentos rodoviários. Esse projeto de lei de R$
1.200.000,00 foi para aquisição de máquinas para poder realizar a recuperação de estradas e deixá-las
em boas condições de trafegabilidade; PL nº 039/2021 que autoriza repasse financeiro e abre crédito
especial no Orçamento Municipal vigente no valor de R$ 50.000,00. Projeto de Lei trata de repasse de
recurso ao Hospital Santo Afonso, conforme resolução do Poder Legislativo nº 04/2021; PL nº
56/2021 que dispõe sobre fixação de área de expansão da área industrial do Município; PL nº 65/2021
que dispõe sobre autorização de recebimento em devolução do imóvel da Cooperativa Godoiense de
Energia Renovável Ltda. Esta área foi doada a Cooperger e através do referido projeto será devolvida
ao município, podendo ser usada para ampliação da área industrial; Projeto de Resolução nº 08/2021
que autoriza a renúncia do valor de R$ 350.000,00 do orçamento do Poder Legislativo de Cândido
Godói – RS. Projeto este que a Câmara de Vereadores abriu mão de recursos para junto com o
Executivo adquirir um rolo compactador. Finalizou desejando a todos um feliz natal e um próspero
2022. A terceira a se pronunciar foi a vereadora Reinilde Nikodem, dos Progressistas, que saudou o
presidente Valdir, a assessoria jurídica Sidinei, Geison, Sara, e os colegas vereadores. Mencionou que
trabalharam sempre pensando no melhor para Cândido Godói. Desejou que o ano de 2022 comece
melhor, principalmente na questão de estradas, pois não se encontram em boas condições de
trafegabilidade, mas se sabe que será necessária a realização de concurso público para contratação de
servidores para o setor de obras a fim de realizar estes serviços de melhoria. Desejou a todos um feliz e
abençoado natal e um próspero ano novo. A quarta a foi a falar a vereadora Darlene Rohleder, dos
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Progressistas, que saudou o presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, os servidores da
Casa, os ouvintes da Rádio Gêmeos, as pessoas que acompanham a sessão através da página da
Câmara de Vereadores, no facebook e as pessoas presentes na sessão. Agradeceu a todos os vereadores
pelo trabalho desempenhado no decorrer do ano, trabalho pensado sempre em prol dos munícipes.
Mencionou, assim como colocado pelo vereador Francisco, que no presente ano foram aprovados
importantes projetos. Desejou a todos um feliz e abençoado natal e um próspero ano novo. O quinto a
se pronunciar foi o vereador Alcidio Seleprim, do MDB, que saudou o presidente, os colegas
vereadores, a assessoria jurídica, os servidores da Casa, os ouvintes da Rádio Gêmeos, as pessoas que
acompanham a sessão através da página da Câmara de Vereadores no facebook e os presentes na
sessão. Parabenizou todos os colegas vereadores pelo trabalho realizado no presente ano. Frisou que os
vereadores trabalharam em harmonia com o Poder Executivo, aprovando os projetos importante à
comunidade. Desejou a todos um feliz e abençoado natal e um próspero ano novo com saúde e paz. A
sexta a se pronunciar foi a vereadora Janete da Silva Nunes, do MDB, que saudou o presidente, os
colegas vereadores, a assessoria jurídica, os servidores da Casa, os ouvintes da Rádio Gêmeos, as
pessoas que acompanham a sessão através da página da Câmara de Vereadores no facebook e os
presentes na sessão. Desejou a todos um ótimo natal e um ano novo com muita saúde e prosperidade.
O sétimo a falar foi o vereador Douglas Dresch, do MDB, que saudou o presidente, os colegas
vereadores, os funcionários da Casa, a assessoria jurídica, os ouvintes da Rádio Gêmeos, as pessoas
que acompanham a sessão através da página da Câmara de Vereadores no facebook e os presentes na
sessão. Enfatizou as palavras dos vereadores Francisco e Alcidio, que durante este ano houve harmonia
entre os Poderes Legislativo e Executivo. Mencionou que não esperava que fosse desse jeito, pois na
legislatura passada quando acompanhava as sessões, muitos projetos eram trancados e não havia esta
harmonia entre os dois poderes. Mencionou que se sabe que o Executivo e o Legislativo são poderes
diferentes e cada um possui a sua função. Destacou que a harmonia que ocorreu durante este ano, não
foi benéfica somente para o Executivo, mas sim para a população, pois desta forma ocorre o
desenvolvimento, crescimento do município. Lembrou que participou no programa da Rádio Gêmeos,
assim como o presidente Valdir também participou em outra oportunidade, e na sua entrevista
mencionou que não faria sentido a oposição trancar um projeto, atrasar o desenvolvimento do
município, pois daqui 3 ou 4 anos poderá a oposição estar à frente do município e pegá-lo atrasado.
Desejou que no próximo ano, independente de quem for o presidente, a mesa diretora, espera que os
mesmos não sejam contra os projetos de lei que beneficiem os munícipes. Deixou claro que o vereador
possui o papel de fiscalizar, e quando algum edil faz um pedido de informação, isso não pode ser
considerado perseguição. Finalizou desejando a todos um feliz natal e um abençoado ano de 2022. O
oitavo a falar foi o vereador Abel Hartmann, do MDB, que saudou o presidente, os colegas
vereadores, os ouvintes da Rádio Gêmeos, as pessoas que acompanham a sessão através da página da
Câmara de Vereadores no facebook e os presentes na sessão. Mencionou que está se findando o
primeiro ano da 14ª Legislatura, onde os 9 vereadores durante o decorrer do ano contribuíram muito
para Cândido Godói, realizando indicações, moções, discutindo e aprovando projetos. Lembrou que na
legislatura passada, ou seja, 13ª legislatura, na primeira e terceira segunda-feira de cada mês, no
período da tarde, prestava atendimento ao público na Câmara, e constatou que esta atitude teve
aprovação da população, o que resultou em sua expressiva votação no último pleito eleitoral.
Mencionou ainda que se a pandemia permitir, a partir de 2022 retornará com o atendimento presencial
na Câmara de Vereadores. Explicou que raramente apresenta indicações em sessões, pois encaminha
as demandas dos munícipes diretamente aos setores competentes. Desejou a todos um feliz natal e um
abençoado ano de 2022. O nono a se pronunciar foi o vereador Valdir Theisen, dos Progressistas,
que saudou o público presente na sessão. O vereador Valdir apresentou um relatório do seu trabalho
como presidente no presente ano, onde falou sobre os vários projetos importantes que tramitaram na
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Casa, entre eles: PL nº 065/2021 que dispõe sobre autorização de recebimento em devolução do
imóvel da Cooperativa Godoiense de Energia Renovável Ltda (área doada a Cooperger). O presidente
Valdir mencionou que esta área de terras foi doada pelo Município à Cooperger para a implantação de
usina de energia renovável. Informou que depois de muitos anos, de muitos pedidos de informações,
indicações, e conversas com o prefeito e vice-prefeito Mário, que era o presidente da cooperativa, e
considerando que não houve a concretização do projeto, a Cooperger, conforme previsão legal,
devolveu a área ao Município para ser usado em outros empreendimentos, como por exemplo para a
ampliação do parque industrial; PL nº 049/2021 que dispõe sobre o Programa de Melhorias
Habitacionais para atender Famílias ou Indivíduos em situação de vulnerabilidade social e econômica
e risco habitacional, indica recursos e dá outras providências; PL nº 040/2021 que institui a "Semana
de Incentivo à Castração, Microchipagem e combate aos maus-tratos de Cães e Gatos", e dá outras
providências; PL nº 039/2021 que autoriza Repasse Financeiro e Abre Crédito Especial no Orçamento
Municipal Vigente no Valor de R$ 50.000,00 (conforme resolução do legislativo nº 04/2021). Este
valor o Poder Legislativo abriu mão para que o Poder Executivo fizesse o repasse ao Hospital Santo
Afonso; PL nº 032/2021 que cria subsídio para construção de passeios públicos; PL nº 031/2021 que
institui o Programa Municipal de Microcrédito Produtivo Orientado Denominado Desenvolver, e dá
outras providências; PL nº 29/2021 que autoriza transferência financeira, por meio de subvenção
social, ao Hospital Vida e Saúde de Santa Rosa, visando implementar ações para a instalação de novos
leitos de UTI aos usuários e pacientes infectados com o novo coronavírus, para o Município e região e
dá outras providências; PL nº 20/2021 que autoriza o Poder Executivo a isentar de pagamento no
exercício de 2021 a taxa de localização de estabelecimentos comerciais; PL nº 18/2021 que altera a
redação do artigo 2º da Lei Municipal nº 2.691/2018 (subsídio dos serviços de máquinas), com
Emenda nº 04/2021; PL nº 16/2021 que estabelece ações, critérios de atendimento aos munícipes
necessitados e dá outras providências; PL nº 12/2021 que dispõe sobre fixação de área de expansão
urbana do município. (Ovidio Gaspari). O presidente Valdir mencionou que na época do ex-prefeito
Guerino Backes, se iniciou a expansão urbana/loteamentos; PL nº 10/2021 que autoriza o Poder
Executivo a contratar operação de crédito Banco do Brasil S.A, a abrir crédito especial para aquisição
de caminhão, máquinas e equipamentos rodoviários. (R$ 1.200.000,00). O presidente Valdir
mencionou que através deste projeto o município conseguiu empréstimos com juros baixos; PL nº
03/2021 que altera o Caput do art. 1º da Lei nº 2.809/2021 (doação do prédio construído pelo
Município para sediar o Quartel da Brigada Militar). Em seguida mencionou também as matérias do
Poder Legislativo, como o projeto de resolução 08/2021 que autoriza a renúncia do valor de R$
350.000,00 do orçamento do Poder Legislativo de Cândido Godói – RS, para aquisição de um rolo
compactador. Informou que após conversa, juntamente com o assessor jurídico da câmara e o prefeito,
ficou definido que o legislativo ajudaria com recursos próprios na compra do rolo compactador;
Projeto de Resolução nº 02/2021 que regulamenta o uso das redes sociais pela Câmara Municipal de
Vereadores de Cândido Godói/RS, estabelecendo a divulgação das sessões legislativas em página a ser
criada no facebook. Esse projeto foi um pedido feito pelo vereador Douglas, e é de suma importância à
comunidade para poder acompanhar os trabalhos dos vereadores. Posteriormente lembrou que no
presente ano foram protocolados nesta Casa 71 projetos de lei oriundos do Poder Executivo, sendo
destes 69 aprovados, 06 com emendas desta Casa e dois PLs retirados pelo próprio Executivo (PL 16 e
51/2021). Destes projetos de lei foram aprovadas 34 contratações emergenciais. Destacou ainda que
neste ano houve 8 projetos de resoluções, 104 indicações, 24 moções, ambos aprovados e 22 pedidos
de informação encaminhados ao Poder Executivo. Frisou que todos os projetos foram aprovados, e isso
se deve a uma assessoria competente. Parabenizou o assessor jurídico Sr. Sidinei Reginaldo pelo
trabalho realizado e pela ajuda oferecida a todos os vereadores, independentemente de partido político.
Agradeceu também aos colegas vereadores pelo trabalho que realizaram, destacando a boa harmonia
4

entre os poderes. Mencionou que no próximo ano independente de quem for presidente, irá continuar
com este trabalho, para que o município possa se desenvolver. Agradeceu ainda as funcionárias pelo
trabalho realizado no decorrer do presente ano, bem como os assessores Sara (assessora da mesa
diretora) e Geison (assessor da presidência). Desejou a todos um feliz natal e um próspero ano de 2022
com muita saúde, paz, harmonia e de esperança para o término da pandemia do covid-19, para o
comércio e indústria poderem voltar à normalidade de suas atividades. Finalizando o presidente Valdir
Theisen informou que logo após a presente sessão ordinária ocorrerá a Sessão Especial para escolha da
Mesa Diretora para o exercício de 2022, conforme o art. 24 do Regimento Interno. Informou ainda que
a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 07 de fevereiro de 2022. (1ª segunda-feira do mês de
fevereiro, devido o recesso ser em janeiro, conforme art. 24 § 2º da Lei Orgânica Municipal). 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 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2021.
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