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SÍNTESE DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE CÂNDIDO GODÓI, REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2018, 

CORRESPONDENTE À SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA TERCEIRA 

LEGISLATURA DE CÂNDIDO GODÓI – Aos 20 (vinte) dia do mês de agosto de 2018, às 19h 

(dezenove horas), no Plenário Vereadora Marisa C. R. Rohleder, o presidente Jaime saudou os 

seguintes Vereadores presentes: Valdir Theisen, Darlene Rohleder, Irmi Teresinha Lunkes Angst, 

Jair Eberhardt, Milton Thomas, Alcídio Seleprim, Abel Hartmann e Hilda Kronbauer (Nena). 

Saudou ainda a assessoria jurídica Sidinei, Tadeu Jr., as servidoras da Casa Carine e Patricia, a Sra. 

Salete Thomas, a Sra. Iolanda Isabel Seibel Ludwig, o Sr. Ermelino Gomes Corrêa e o Sr. Danilo 

Kunkel presentes na sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. TRIBUNA POPULAR: O Senhor 

Ermelino Gomes Corrêa (Telo), Coordenador do Esporte, foi convidado para fazer uso da palavra a 

fim de falar de um projeto esportivo para o município. O senhor Ermelino primeiramente saudou o 

presidente Jaime Luiz Welter, os vereadores e os servidores da Casa e em nome do CMD agradeceu 

pelo espaço concedido. Posteriormente mencionou que o CMD está criando a Associação 

Godoiense de Esportes (AGE) para poder jogar uma competição a nível de estado e essa associação 

tem por objetivo divulgar o município, através do esporte, bem como, atrair pessoas de todo estado 

para assistir os jogos e vender a marca dos Gêmeos e Cidade Pomar, e movimentar a região, a 

exemplo de Cerro Largo, trazendo o torcedor aos sábados para assistir aos jogos, e depois oferecer o 

que o município tem de melhor em gastronomia, bares e restaurantes. Mencionou que conversou 

com a ACI e empresários e a aceitação do projeto está sendo muito boa. O projeto para dar certo 

terá que ser de Cândido Godói e não de uma pessoa ou outra, por isso é importante o apoio de 

todos, da Câmara de Vereadores, do Executivo, das demais entidades e da população. Destacou que 

querem solicitar um projeto referente aos painéis de publicidade ao Executivo e irão precisar 

também da ajuda da Câmara de Vereadores para aprovação do mesmo, para que a verba desses 

painéis seja exclusivamente usado para esta destinação. Posteriormente falou sobre a Série Bronze, 

que é um Campeonato Gaúcho de Futsal e é a principal competição do futsal do estado do Rio 

Grande do Sul, organizado anualmente pela Federação Gaúcha de Futsal (FGFS), fundada em 1956. 

O campeonato é disputado desde 1957 pelas principais equipes do estado, tendo sido disputado em 

apenas uma divisão até o ano de 1994. A partir de 1995, recebeu novas denominações, sendo que a 

primeira divisão foi rebatizada como “Série Ouro”, e foram criadas a “Série Prata”, equivalente a 

segunda divisão e a “Série Bronze”, equivalente à terceira divisão. Finalizou agradecendo. Em 

seguida o presidente Jaime abriu espaço para perguntas, onde a vereadora Hilda questionou se a 

associação (AGE) seria usada para os mais diversos tipos de esporte ou somente para modalidade 

futsal. O senhor Telo respondeu que poderá abranger todas as modalidades. Posteriormente foi 

convidada a senhora Iolanda Isabel Seibel Ludwig, vice-presidente da Associação de Pais e Amigos 

das Pessoas Especiais (APAPE), para fazer uso da palavra, a fim de apresentar um histórico da 

entidade e as atividades desenvolvidas pela mesma. A Senhora Iolanda primeiramente saudou o 

presidente da Casa Jaime Luiz Welter, os (as) vereadores (as), a assessoria jurídica Sidinei e Tadeu 

Pazdiora Júnior, as secretárias e o público em geral. Em nome do presidente da APAPE, Sr. Nei 

Andre Lunkes, saudou a todos os membros da diretoria, o Sr. Danilo Kunkel e demais membros da 

associação. Iniciou seu pronunciamento mencionando que a Semana Nacional da Pessoa com 

Deficiência Intelectual e Múltipla acontece todos os anos durante o período de 21 a 28 de agosto. 

Mencionou que a deficiência é um fenômeno global, muitas vezes, associado à pobreza com 

impactos políticos, econômicos, culturais e sociais e implicações para a sociedade como um todo. 

Destacou que segundo dados do Censo Demográfico 2010 do IBGE (Instituo Brasileiro de 
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Geografia e Estatística), no Brasil mais de 45,6 milhões de brasileiros declararam ter alguma 

deficiência, esse número representa 23,9% da população do país. No presente momento, certamente 

esses números devem estar mais elevados. Em seguida mencionou alguns fatores que podem 

ocasionar as deficiências: as deficiências físicas podem ser de origem genética ou podem ser 

adquiridas ao longo da vida. Exemplos de genéticas: lesão cerebral (paralisia cerebral), 

malformações congênitas, sequelas de queimaduras, lesões por esforços repetitivos (LER). 

Exemplos do meio ambiente: acidente de carro, violência urbana, erros médicos, uso de drogas, 

epidemias/endemias. As deficiências são caracterizadas como: física, auditiva, visual, intelectual, 

psicossocial, autismo e múltipla. Em seguida destacou que as ações de políticos públicos e da 

sociedade devem objetivar principalmente no rompimento de barreiras que impeçam a participação 

social, bem como, na prevenção das deficiências e também na atenção integral às necessidades das 

pessoas na mais diversas áreas: saúde, educação, trabalho, assistência social, acesso a renda, 

habitações, dentre outras.  Frisou que infelizmente se vive em uma sociedade exclusiva que é 

baseada nos valores pessoais e padrões de beleza. A sociedade deveria ter mais empatia, se colocar 

no lugar do outro, para saber e sentir e respeitar seu próximo. Destacou que no Brasil a Constituição 

Federal de 1988 foi um marco, pois se deixou de ter um olhar assistencialista e focou nas 

necessidades das pessoas com deficiência, através da elaboração de Decretos, Leis, Declarações de 

Direitos dentre outros. Mencionou que a APAPE foi fundada há mais de 20 anos. Surgiu em 

detrimento da necessidade, das famílias com pessoas com deficiência, de encontrar um amparo e 

um espaço em que seus filhos tivessem encaminhamento e atendimento para reabilitações física, 

fonaudiológica e psicológica. A APAPE é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, de caráter 

assistencial, educacional, e cultural, devidamente registrada. Os objetivos da referida Associação 

são: atender aos anseios e dificuldades destas pessoas e de suas famílias e promover sua integração 

social e valorização pessoal, bem como, encaminhá-los para que usufruem de seus direitos básicos, 

saúde, educação, trabalho, lazer, etc. Atualmente a Associação conta com aproximadamente 130 

sócios, mas nem todos frequentam os encontros. O público é formado basicamente por adultos, 

inclusive pessoas idosas. O grupo é formado por maioria psicossociais (mental). A diretoria da 

APAPE é composta por algumas pessoas com deficiência, pais e amigos (voluntários). A APAPE 

sobrevive das anuidades dos sócios, valor de R$ 20,00 anuais, e também de doações. A Associação 

recebe o apoio da Administração Municipal e entidades, mas buscam mais parceiros para contribuir 

e desenvolver nas atividades, ampliando assim o quadro de voluntários. Convidou todos para 

participarem do evento da APAPE que ocorrerá no dia 24 de agosto, no centro do Idoso. Finalizou 

lendo a frase dos membros da APAPE: “Não precisamos de piedade nem de caridade, mas de 

amor, compreensão e de solidariedade.” Agradeceu a oportunidade e o espaço concedido. Em 

seguida o presidente Jaime abriu espaço para perguntas, mas não houve questionamentos. Dando 

seguimento o presidente mencionou que a ata da décima terceira sessão ordinária do ano de 2018, 

conforme o Regimento Interno desta Casa esteve publicada no mural desde o dia 15 de agosto de 

2018, e esta sem propostas de emenda, foi aprovada por unanimidade de votos. 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Ofício nº 045/2018 da ACI convidando para reunião de 

planejamento de ações de desenvolvimento em prol do município, a ser realizada dia 21 de agosto, 

às 15h e 30min; Ofício nº 201/2018 do Executivo solicitando autorização para realização de serviço 

de máquinas na propriedade rural do Sr. Vilson Andre Mallmann, localizada na Linha Amadeu, 

Município de Campina das Missões. O ofício foi aprovado por unanimidade de votos. GRANDE 

EXPEDIENTE: O vereador Abel Hartmann, líder da bancada do MDB, saudou o presidente, os 

colegas vereadores, as servidoras da Casa, a assessoria jurídica, as pessoas presentes na sessão e os 
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ouvintes da Rádio Gêmeos. Agradeceu e parabenizou o coordenador de esportes Ermelindo Gomes 

Correia (Telo) pelas informações das ações que estão sendo empreendidas, incentivando todas as 

modalidades esportivas. Lembrou que tem dois importantes campeonatos em andamento no 

Município, tendo opção de lazer para todas as pessoas. Frisou ainda que o CMD sempre busca 

abranger todas as idades e categorias, proporcionando atividades esportivas para as crianças até a 

terceira idade. Da mesma forma agradeceu e parabenizou a Sra. Iolanda pelas colocações sobre o 

histórico da APAPE, desejando um bom trabalho a associação. Mencionou que na presente sessão 

irão votar o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito para construção do prédio da Brigada 

Militar no Município e solicitou a sua e demais bancadas para que votem favorável ao projeto. 

Desejou uma boa sessão e agradeceu o seu espaço. Em seguida a vereadora Darlene Rohleder, 

líder da bancada do PP, saudou o presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, as 

servidoras da Casa, as pessoas presentes na sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Parabenizou o 

coordenador do esporte do Município Telo pelo projeto apresentado. Também parabenizou a vice-

presidente da APAPE Iolanda pelo trabalho que realiza junto com a diretoria da referida associação. 

Destacou que como já mencionado anteriormente as pessoas com deficiência precisam de amor, 

carinho e não de piedade. Lembrou que na época que trabalhou na Assistência Social teve o 

privilégio de trabalhar com os membros da APAPE e que aprendeu muito com eles e que levará este 

aprendizado como exemplo para toda vida. Desejou uma boa semana dos portadores de 

necessidades especiais e uma boa festa a todos no dia 24 de agosto. Desejou a todos uma boa 

sessão. Posteriormente a vereadora Hilda Kronbauer, líder de bancada do PT, saudou o 

presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica Sidinei e Tadeu Jr., as servidoras da Casa, o 

Sr. Danilo Kunkel, a ex-vereadora e vice-presidente da APAPE Sra. Iolanda, o diretor do CFC DL 

Vilmar Ludwig, a professora Iracema Frolich, a Sra. Salete esposa do vereador Milton Thomas e o 

Sr. Telo presentes na sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Mencionou ao Sr. Telo que a 

reestruturação do CMD foi umas das bandeiras levantadas quando assumiu a cadeira na Casa 

Legislativa e destacou que já se está obtendo resultados com várias atividades incluídas nas 

modalidades esportivas. Lembrou que está em andamento o campeonato Municipal de Futsal, a 4ª 

Taça inovação Cidade Pomar Terra dos Gêmeos de Voleibol, entre outros. Parabenizou a diretoria 

da APAPE, representada na sessão pela vice-presidente Iolanda, pelo trabalho realizado. Destacou 

que estas associações deveriam ter mais incentivos, proporcionando uma vida melhor para as 

pessoas portadoras de necessidades especiais. Mencionou que muitos munícipes realizam doações 

ao programa “Criança Esperança” e sugeriu a esses munícipes para que realizassem doações a 

Programas Regionais, como à Pastoral da Criança, pois assim poderiam acompanhar e observar 

como são investido os recursos. Agradeceu o seu espaço. NÃO HOUVE PROJETO DO PODER 

EXECUTIVO APRESENTADO. PROJETO DO PODER EXECUTIVO VOTADO: Projeto 

de Lei nº 035/2018 – Abre crédito suplementar no orçamento Municipal vigente no valor de R$ 

160.000,00. Durante a discussão os vereadores Darlene Rohleder, Abel Hartmann, Valdir Theisen, 

Hilda Kronbauer, Jaime Luiz Welter e Milton Thomas fizeram seus pronunciamentos e em seguida 

o mesmo foi aprovado por unanimidade de votos. PROPOSIÇÕES: Valdir Theisen (PP): - 

Moção: solicita ao Poder Legislativo que envie moção parabenizando o casal Firminio e Ilse Vier e 

seus familiares, pela comemoração dos 50 anos de casamento (Bodas de Ouro) celebrados no dia 12 

de agosto de 2018. – Aprovada por unanimidade de votos. - Moção: solicita ao Poder Legislativo 

que envie moção aos 4 cavalarianos da Invernada Campeira do CTG Sentinela da Coxilha de 

Cândido Godói: Neldo Mallmann (coordenador), e os senhores Antônio Eich, Valdir Kretschmer e 

Adi Freisleben, que se empenharam na Busca da Chama Crioula no município de Iraí. Durante a 
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discussão a vereadora Hilda Kronbauer fez seu pronunciamento e em seguida a mesma foi 

aprovada por unanimidade de votos. Darlene Rohleder (PP): - Moção: solicita ao Poder 

Legislativo que envie moção à Igreja Batista Independente Betel, parabenizando à todos envolvidos 

na realização do 32º Congresso Feminino da Cibila que aconteceu em Cândido Godói nos dias 16 à 

19 de agosto de 2018. Durante a discussão o vereador Valdir Theisen fez seu pronunciamento e em 

seguida a mesma foi aprovada por unanimidade de votos. Jair Eberhardt (PP): - Indicação: 

indica ao Poder Executivo Municipal que, através da Secretaria de Obras, providencie com urgência 

a recuperação da estrada da Linha Silva Jardim, da ERS 307 até Ubiretama. – Aprovada por 

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

Secretaria de Obras, providencie com urgência a recuperação da estrada da Linha Acre até o 

município de Ubiretama. – Aprovada por unanimidade de votos. Jaime Luiz Welter (PP): - 

Indicação (realizada oralmente): indica ao Poder Executivo Municipal que mantenha o sistema 

atual de coleta de lixo no interior do Município, para fins de evitar alocação de lixo em 

contrariedade a legislação ambiental vigente. Tal indicação é apresentada em atenção as 

informações que foram enviadas a este Vereador dando conta de que o recolhimento do lixo no 

interior acontecerá apenas três vezes no ano e os moradores serão orientados a deixar o lixo em um 

local a ser definido, ou seja, serão criados lixões a céu aberto sem o devido licenciamento 

ambiental, o que acarretará em problemas sanitários e inclusive em crime ambiental. Durante a 

discussão a vereadora Hilda Kronbauer fez seu pronunciamento e em seguida a mesma foi 

aprovada por unanimidade de votos. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O primeiro a falar foi o 

vereador Milton Thomas, do MDB, que saudou o presidente, os colegas vereadores, a assessoria 

jurídica, as servidoras da Casa, as pessoas presentes na sessão e ouvintes da Rádio Gêmeos. 

Mencionou que o projeto aprovado na presente sessão é de suma importância, pois trata da 

construção do prédio à Brigada Militar. Parabenizou o Sr. Telo pelo trabalho que vem realizando 

junto ao CMD, e lembrou que há diversos campeonatos em andamento, como o campeonato 

municipal de bocha, que teve início na última sexta-feira (17/08/2018). Parabenizou e agradeceu a 

APAPE pelo trabalho realizado. Frisou que não é fácil ter alguém com deficiência na família e só 

quem passa por essa situação, sabe das dificuldades enfrentadas. Desejou a todos uma boa semana e 

agradeceu o espaço. O segundo a falar foi o vereador Alcidio Seleprim, do MDB, que saudou o 

presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, as servidoras da Casa, as pessoas presentes 

na sessão e ouvintes da Rádio Gêmeos. Parabenizou o Sr. Telo pelo trabalho que vem realizando 

junto ao CMD, bem como, parabenizou e agradeceu a vice-presidente e toda diretoria da APAPE 

pela dedicação e empenho nas atividades desta Associação. Desejou a todos uma boa semana e 

agradeceu o espaço. O terceiro a se pronunciar foi o vereador Abel Hartmann, do MDB, que 

saudou o presidente, os colegas vereadores, as pessoas presentes na sessão e os ouvintes da Rádio 

Gêmeos. Lembrou que nos dias 13 e 14 de agosto participou do projeto “Vereador Por Um Dia”, 

com a participação dos alunos da Escola Municipal São Luiz Gonzaga e Escola Municipal São 

Miguel. Destacou que através do projeto, os alunos conheceram o trabalho desenvolvido pelo Poder 

Legislativo, simulando uma sessão ordinária. Mencionou que estes alunos serão as futuras 

lideranças comunitárias e políticas do Município. Destacou que o voto de todos é muito importante 

no pleito eleitoral que está se aproximando, pois os municípios são beneficiados com verbas de 

emendas parlamentares encaminhadas pelos deputados. Lembrou que há um movimento na região, 

Estado e Brasil, para que as pessoas votem branco ou nulo, o que na sua opinião não é o melhor 

caminho. Destacou que as pessoas devem sim votar e escolher bons candidatos, de bom caráter, de 

ideias inovadoras. Desejou uma boa noite a todos e agradeceu o seu espaço. O quarto a se 
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pronunciar foi o vereador Jair Eberhardt, do PP, que saudou o presidente, os colegas vereadores, 

a assessoria jurídica, as servidoras da Casa, as pessoas presentes na sessão e ouvintes da Rádio 

Gêmeos. Desejou a todos uma boa semana e agradeceu o seu espaço. O quinto a falar foi o 

vereador Valdir Theisen, do PP, que saudou o presidente, os colegas vereadores, a assessoria 

jurídica, as servidoras da Casa, as pessoas presentes na sessão e ouvintes da Rádio Gêmeos. 

Mencionou que no mês de setembro estará se licenciando e dará a oportunidade de assumir a 

vereança, durante um mês, a mais um suplente de vereador do Partido Progressista. Parabenizou 

todos os vereadores pelo trabalho realizado na Casa. Destacou, que como já informado pelo 

presidente, não há mais na Casa, projetos de lei em estudo, pois todos que haviam já foram para 

votação. Mencionou que cada vereador tem o direito de fazer indicações para atender seus eleitores, 

e que não deveria ser criticado pelos colegas vereadores. Parabenizou a ex-vereadora Iolanda pelo 

trabalho realizado junto com os demais integrantes da diretoria da APAPE, bem como, o Sr. Telo 

pelo trabalho que vem realizando no CMD e pelo projeto apresentado na presente sessão. 

Parabenizou a todos pela realização do projeto “Vereador Por Um Dia”, em especial a ex-vereadora 

Iolanda, autora do projeto. Desejou a todos um bom retorno e uma boa semana de trabalho. 

Agradeceu o espaço. A sexta a se pronunciar foi a vereadora Irmi Teresinha Lunkes Angst, do 

PP, que saudou o presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica Tadeu Jr. e Sidinei, as 

funcionárias da Casa, as pessoas presentes na sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Primeiramente 

parabenizou os alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental São Luiz Gonzaga e São 

Miguel pela participação nas sessões especiais Vereador Por Um Dia que ocorreram nos dias 13 e 

14 de agosto nesta Casa Legislativa. Mencionou estar orgulhosa dos alunos e destacou que 

realizaram um excelente trabalho. Parabenizou todas as pessoas com necessidades especiais pela 

comemoração da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla que acontece 

durante o período de 21 a 28 de agosto. Em seguida mencionou que há uma grande preocupação 

quanto à questão de deixar o lixo nos interiores, em um local a ser definido, pois segundo a 

vereadora, isso poderá se tornar em um lixão a céu aberto. Solicitou para que o recolhimento do lixo 

nos interiores continue sendo como sempre foi, recolhido nas estradas, em frente as propriedades, 

mas com mais frequência. Desejou uma boa noite e agradeceu o seu espaço. A sétima a falar foi a 

vereadora Darlene Rohleder, líder do PP, que saudou o presidente, os colegas vereadores, a 

assessoria jurídica Sidinei e Tadeu Jr., as funcionárias da Casa Patricia e Carine, as pessoas 

presentes na sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Destacou que teve o privilégio de participar da 

sessão especial Vereador Por Um Dia, com os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

São Luiz Gonzaga, realizada no dia 13 de agosto. Projeto este de autoria da ex-vereadora Iolanda 

Isabel Seibel Ludwig. Em seguida parabenizou o diretor, os professores, os alunos que participaram 

do referido projeto Vereador Por Um Dia.  Mencionou que os alunos realizaram um ótimo trabalho 

e acredita que esses jovens serão os futuros líderes godoienses. Desejou uma boa sessão e agradeceu 

o seu espaço. A oitava a falar foi a vereadora Hilda Kronbauer, do PT, que saudou o presidente e 

os colegas vereadores. Parabenizou a vereadora Iolanda, autora do projeto Vereador Por Um Dia. 

Em seguida mencionou que o referido projeto é importante às crianças e adolescentes para 

participarem da sociedade e também para poderem acreditar que política é uma coisa séria, pois 

muitas vezes a mídia trata todos políticos como corruptos, como se não existisse mais político 

honesto. Parabenizou a Mesa Diretora por ter oportunizado as sessões especiais, bem como, aos 

professores das escolas, aos alunos que se envolveram para realização destas sessões. Em seguida a 

vereadora mencionou que na próxima sessão realizará uma moção de congratulação a diretoria da 

Cooperluz, pelo trabalho que vem realizando. Posteriormente leu a matéria que o presidente da 
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Cooperluz, Querino Volkmer, divulgou através de meio de comunicação: “A ANEEL deliberou no 

último dia 24/07/18, o reajuste das tarifas de sete cooperativas permissionárias de distribuição de 

energia elétrica do Rio Grande do Sul, sendo que seis tiveram um reajuste médio de 10%, enquanto 

que os associados da Cooperluz terão um efeito médio de redução nas tarifas de 10,34%. As tarifas 

de baixa tensão terão uma redução de 10,86% e as tarifas de alta tensão terão uma redução média 

de 4,55%. As novas tarifas vigoram a partir de 30 de julho de 2018.  Segundo o presidente da 

Cooperluz, Querino Volkmer, estes números são resultado de uma complexa metodologia 

estabelecida pela ANEEL que avalia dados reais da gestão da cooperativa, como a compra de 

energia, encargos setoriais, descontos tarifários, parcela dos gastos operacionais e de 

investimentos. Ressalta o Presidente, que na composição das tarifas está assegurada a manutenção 

e os investimentos projetados para o ciclo, que somado a uma gestão enxuta e de resultados 

possibilitou que nos últimos seis anos investíssemos mais de 48 milhões de reais em nosso sistema 

de distribuição, culminando com a inauguração no final de 2016 da nova subestação de 69/23 kV, 

que tornou nosso sistema mais confiável, com menos interrupções e um  ganho de qualidade na 

energia distribuída aos 16 mil associados.” Destacou ainda que enquanto outras empresas 

aumentam a cada pouco a tarifa de energia elétrica, a Cooperluz conseguiu reduzir, e acredita que 

essa redução é devido a uma boa gestão. Informou ainda que a Cooperluz é uma das únicas 

cooperativas do Estado que conseguiu a redução na tarifa de energia elétrica. Desejou a todos uma 

boa semana de trabalho e agradeceu o seu espaço. O presidente Jaime Luiz Welter, pediu à vice-

presidente Darlene Rohleder para assumir a presidência para que pudesse fazer uso da palavra. O 

nono a falar foi o vereador Jaime Luiz Welter, do PP, que saudou a vereadora Darlene ora 

presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica Sidinei e Tadeu Jr., as servidoras da Casa 

Carine e Patrícia, o Sr. Danilo Kunkel membro da diretoria da APAPE, a ex-vereadora e vice-

presidente da APAPE Iolanda, o Sr. Vilmar Ludwig, a Sra. Iracema Frolich, a Sra. Salete esposa do 

vereador Milton e o Sr. Telo coordenador do CMD presentes na sessão e ouvintes da Rádio 

Gêmeos. Quanto ao projeto apresentado pelo coordenador de esporte do Município, disse que é 

valido e importante, pois investir em esporte é a melhor aplicação a ser realizada, pois acaba 

influenciando na educação e saúde, envolvendo desde crianças até idosos, nas diversas modalidades 

esportivas. Destacou que participou da abertura da 4ª Taça Inovação Cidade Pomar Terra dos 

Gêmeos de Voleibol no dia 19 de agosto. Referente a semana das pessoas portadoras de 

necessidades especiais, mencionou que a ex-vereadora Iolanda fez uma bela explanação sobre o 

histórico e trabalho realizado pela APAPE, e que essas pessoas não precisam de piedade, mas sim 

de carinho e atenção. Solicitou à todas as pessoas para que realizem mais trabalho voluntário, não 

apenas nestas associações destacadas na presente sessão, mas em todos os segmentos da sociedade. 

Quanto ao projeto “Vereador Por Um Dia”, destacou que a Câmara apenas colocou em prática a lei, 

criada em 2016, proposta pela então vereadora Iolanda, e que a Mesa Diretora e os demais 

vereadores desenvolveram este trabalho. Agradeceu as escolas, os professores, os diretores e alunos 

que aderiram ao projeto, bem como, agradeceu a assessoria jurídica Tadeu Jr. e Geison que foram 

nas escolas explicar as atividades da Câmara e as servidoras Carine e Patricia que auxiliaram nas 

orientações aos alunos. Lembrou que as sessões aconteceram como uma sessão ordinária, onde teve 

proposições (indicações, moções, pedidos de informações e anteprojetos de lei). Em seguida 

comentou sobre a sua indicação oral, em relação ao novo sistema de recolhimento do lixo no 

interior, destacando que não está criticando, mas é uma preocupação das pessoas, pois esse acúmulo 

de lixo que ocorrerá nas comunidades, causará problemas ambientais e de saúde. Agradeceu o 

espaço. Em seguida assumiu novamente a presidência da Casa. Finalizando o presidente Jaime 
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convidou a todos para participarem da audiência pública para apresentação e discussão da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2019 (LDO) e da Lei Orçamentária Anual para 2019 (LOA) que 

ocorrerá no dia 23 de agosto, às 14h e 30min., na sala de reuniões da prefeitura. Não havendo mais 

assuntos a tratar o presidente do Poder Legislativo, Sr. Jaime Luiz Welter, 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 agosto de 2018. 
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