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SÍNTESE DA DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE CÂNDIDO GODÓI, REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2018, 

CORRESPONDENTE À SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA TERCEIRA 

LEGISLATURA DE CÂNDIDO GODÓI – Aos 05 (cinco) dia do mês de novembro de 2018, 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, a 

Vereadora Lucia Ines Finger Lebens. Em prosseguimento o presidente Jaime Luiz Welter convidou 

a vereadora Lucia Ines Finger Lebens para tomar posse e fazer o juramento. Após a solenidade de 

posse o presidente Jaime saudou os seguintes Vereadores presentes: Valdir Theisen, Lucia Ines 

Finger Lebens, Irmi Teresinha Lunkes Angst, Jair Eberhardt, Milton Thomas, Abel Hartmann e 

Hilda Kronbauer. Saudou ainda a assessoria jurídica Sidinei, as servidoras da Casa, os presentes na 

sessão e os radiouvintes da Rádio Gêmeos. Dando seguimento o presidente mencionou que a ata da 

décima oitava sessão ordinária do ano de 2018, conforme o Regimento Interno desta Casa esteve 

publicada no mural desde o dia 23 de outubro de 2018, e esta sem propostas de emenda, foi 

aprovada por unanimidade de votos. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: Ofício do Partido 

Progressista informando que o líder durante o mês de novembro será o vereador Valdir Theisen, no 

lugar da vereadora Darlene Rohleder. GRANDE EXPEDIENTE: O vereador Valdir Theisen, 

líder da bancada do PP, saudou o presidente, os colegas vereadores, as pessoas presentes na 

sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Saudou ainda a vereadora Lucia Lebens e desejou um bom 

trabalho a edis. Mencionou que está muito feliz com o resultado das eleições 2018, quanto ao 

presidente e Governador do Estado do RS eleitos. Desejou ao presidente eleito um bom trabalho, e 

mencionou que o melhor trabalho a ser realizado no momento é dar fim à corrupção no País. Como 

líder da bancada do Partido Progressista agradeceu e parabenizou todos os vereadores pelo trabalho 

que vêm realizando na Casa Legislativa. O vereador Valdir deixou claro à população que os 

vereadores estão fazendo o seu trabalho e tomam as decisões conforme orientação da assessoria 

jurídica Sidinei e Tadeu Júnior, para não terem problemas futuros, como já vinha sendo feito desde 

o ano anterior (2017), quando foi presidente do Legislativo Municipal. Mencionou que a população 

não pode dizer que os vereadores do Partido Progressista estão trancando a pauta, pois todos os 

projetos depois de analisados são incluídos na pauta de votação, sendo a maioria aprovados onde 

apenas foram reprovados uns três projetos de lei, um deles foi o que criava cargos em comissão 

(CCs). Desejou uma boa sessão a todos e agradeceu o seu espaço. Em seguida a vereadora Hilda 

Kronbauer, líder de bancada do PT, saudou o presidente, os colegas vereadores, a assessoria 

jurídica Sidinei e Tadeu Júnior, as servidoras da Casa, o público presente na sessão e ouvintes da 

Rádio Gêmeos. Saudou de forma especial a vereadora Lucia Lebens e desejou-lhe um bom trabalho. 

Destacou que estão em andamento o Campeonato Municipal de Voleibol, normalmente realizado 

nos domingos e o Campeonato Municipal de Bocha. Lembrou que já estão no mês de novembro, ou 

seja, novembro azul, mês de prevenção a saúde do homem. Parabenizou a Administração Municipal 

pelas diversas atividades que foram desenvolvidas e as que ainda serão realizadas, bem como 

parabenizou as servidoras da Casa Legislativa pela ornamentação alusiva ao novembro azul. 

Agradeceu o seu espaço. Posteriormente o vereador Abel Hartmann, líder da bancada do MDB, 

saudou o presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, as servidoras da Casa, os ouvintes 

da Rádio Gêmeos, a Gabrieli, a Niceli filhas da vereadora Lucia, a professora Iracema Frolich, o Sr. 

João Blum e o Vanderlei Hoffmann presentes na sessão. Saudou ainda a vereadora Lucia Lebens e 

desejou-lhe um bom trabalho durante o mês de novembro. Destacou que passado o pleito eleitoral, 

resta aceitar a decisão da maioria da população e torcer para que os candidatos eleitos tenham 

sucesso no exercício de seus mandatos. Mencionou que o presente momento é de reflexão para os 
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vereadores, pois da mesma forma que desejam que deputados, governadores, senadores e 

presidente, sejam éticos, justos e competentes, assim também espera a comunidade godoiesne dos 

vereadores. Desejou que os interesses da população e o desenvolvimento do Município sejam que 

sempre prioridades na Casa Legislativa. Desejou uma boa sessão a todos e agradeceu o seu espaço. 

PROJETOS DO PODER EXECUTIVO APRESENTADOS: Projeto de Lei nº 040/2018 – 
Abre crédito suplementar no orçamento municipal vigente no valor de R$ 190.000,00; Projeto de 

Lei nº 041/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por excepcional interesse 

público, um Agente de Saúde.  NÃO HOUVE PROJETO DO PODER EXECUTIVO COM 

PARECER (VOTADO). MATÉRIA DO PODER LEGISLATIVO: Foi acrescentado 

novamente na ordem do dia o Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 01/2018 - Altera, 

Revoga e Acrescenta Dispositivos à Lei Orgânica Municipal de Cândido Godói. Foi disponibilizado 

espaço pela 2ª vez para apresentação de emendas pelos vereadores. Posteriormente o presidente 

mencionou que o referido projeto de emenda continuará em estudo na Casa. Também foi 

acrescentado novamente na ordem do dia o Projeto de Resolução nº 06/2018 – Dispõe sobre o 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói. Foi disponibilizado 

espaço pela 2ª vez para apresentação de emendas pelos vereadores, momento em que a bancada do 

PP apresentou a seguinte emenda: Emenda nº 02/2018 ao Projeto de Resolução nº 06/2018 - 

Altera o artigo 90 do Projeto de Resolução nº 06/2018. Posteriormente o presidente mencionou 

que o referido projeto de emenda continuará em estudo na Casa. PROJETO DE LEI DO PODER 

LEGISLATIVO APRESENTADO: Projeto de Lei do Poder Legislativo nº 02/2018 – Altera e 

Acrescenta Dispositivos a Lei nº 2.365/2013, que trata do Plano de Classificação de Cargos e 

Funções do Poder Legislativo de Cândido Godói. PROPOSIÇÕES: Milton Thomas (MDB): - 

Indicação: indica ao Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, providencie o 

patrolamento e passagem do rolo nas estradas da Linha Silva Jardim e Linha Paranaguá, que ligam 

no asfalto. – Aprovada por unanimidade de votos. - Indicação (realizada oralmente): indica ao 

Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, providencie a 

recuperação/desentupimento do bueiro em frente ao Clube Tamoio, na Avenida Pindorama. – 

Aprovada por unanimidade de votos. Abel Hartmann (MDB)|: - Indicação: indica ao Poder 

Executivo Municipal que, através do órgão competente, solicite a instalação de uma nova parada de 

ônibus na Linha Paranaguá, no local onde já existe um abrigo – mas que deve ser melhorado –, 

atendendo melhor a população estudantil que usufrui diariamente deste espaço, bem como servir 

outros membros e grupos organizados desta comunidade. – Aprovada por unanimidade de votos. 

- Moção: solicita que o Poder Legislativo envie moções parabenizando todos os deputados 

estaduais e federais, senadores, governador e presidente eleitos em nosso estado e que receberam 

votos no nosso município, desejando votos de congratulações, de realização de um bom trabalho e 

que contemplem nosso município em seus projetos. – Aprovada por unanimidade de votos. Hilda 

Kronbauer (PT): - Indicação: indica ao Poder Executivo Municipal que, através da Secretaria de 

Obras, providencie o patrolamento e tapa-buracos da estrada RS 307 até Sede Boa Vista, passando 

pela Linha São Miguel e outras. – Aprovada por unanimidade de votos. - Indicação: a pedido de 

pais da Vila Esperança, indica ao Poder Executivo Municipal que, providencie um espaço para 

lazer, ocupação e integração das crianças. Que, em não havendo outro lugar, se estude a 

possibilidade de instalação de uma pracinha no terreno em frente ao salão da Vila. – Aprovada por 

unanimidade de votos. Lucia Ines Finger Lebens (PP): - Indicação: indica ao Poder Executivo 

Municipal que, através do setor competente, efetue o patrolamento do travessão que liga a Linha 

São Joao a comunidade da Linha São Miguel, passando em frente ao salão da Linha São João. – 

Aprovada por unanimidade de votos. - Indicação: indica ao Poder Executivo Municipal que, 
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através do órgão competente, estude a possibilidade da recuperação do calçamento situado na linha 

Esquina União, próximo à área industrial. – Aprovada por unanimidade de votos. Valdir Theisen 

(PP): - Indicação: indica ao Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, resolva o 

problema das poças de água na Avenida Redenção, em frente ao cemitério municipal. – Aprovada 

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

Secretaria de Obras, providencie a recuperação da estrada na Linha Secção “A”, a partir da 

propriedade do Sr. Cornélio Zigerski até o comércio do Sr. Romaldo Dombrowski. – Aprovada 

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

setor competente, providencie a limpeza do pátio do Museu de Resgate Histórico de Cândido 

Godói. – Aprovada por unanimidade de votos. - Moção: solicita ao Poder Legislativo que envie 

moção parabenizando a Igreja Batista, da cidade de Cândido Godói, pelo 13º aniversário, festejado 

nos dias 02, 03 e 04 de novembro. – Aprovada por unanimidade de votos. Bancada do PP: - 

Pedido de Informação nº 035/2018 (realizado oralmente): solicitam ao Poder Executivo Municipal 

que informe a essa Casa, nos prazos regimentais, como a Administração está procedendo no que 

toca a situação dos loteamentos irregulares de nosso Município, bem como informe se realizará 

audiência com os proprietários de tais áreas, para fins de regularização dos loteamentos, conforme 

foi indicado na 18ª sessão ordinária pela bancada dos Progressistas e em atenção a Lei Municipal de 

n. 2.074/2009. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A primeira a falar foi a vereadora Irmi Teresinha 

Lunkes Angst, do PP, que saudou o presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, as 

servidoras da Casa, as pessoas presentes na sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Saudou de 

forma especial a vereadora Lucia e desejou-lhe um bom trabalho. Parabenizou a vereadora Hilda 

pela indicação de recuperação/patrolamento e tapa-buracos da estrada RS 307 até Sede Boa Vista. 

Mencionou que quando estava vindo à sessão vinha pensando no seguinte: “será que cada vez que 

precisa ser arrumada uma estrada, é preciso ser feito uma indicação?” Desejou a todos uma boa 

noite e uma boa semana de trabalho. Agradeceu o seu espaço. O segundo a falar 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. Saudou ainda a 

vereadora Lucia e desejou-lhe um bom trabalho. Desejou a todos uma boa semana de trabalho e 

agradeceu o seu espaço. A terceira a se pronunciar foi a vereadora Lucia Ines Finger Lebens, do 

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

servidoras da Casa, as pessoas presentes na sessão, em especial, a sua filha Gabrieli e os ouvintes da 

Rádio Gêmeos. Mencionou que, como é de conhecimento dos munícipes, o Partido Progressista dá 

oportunidade aos suplentes de vereadores assumirem por um período uma cadeira na Casa 

Legislativa e por isso está assumindo a vereança no mês de novembro. Manifestou sua felicidade 

pela oportunidade cedida durante o presente mês e se colocou à disposição da comunidade. Desejou 

a todos uma boa noite e uma boa semana de trabalho. Agradeceu o seu espaço. O quarto a se 

pronunciar foi o vereador Valdir Theisen, líder do PP, que saudou o presidente, os colegas 

vereadores, a assessoria jurídica Sidinei e Tadeu Júnior, as servidoras da Casa, as pessoas presentes 

na sessão e ouvintes da Rádio Gêmeos. Desejou a todos um bom retorno e uma boa semana de 

trabalho. Agradeceu o seu espaço. A quinta a falar foi a vereadora Hilda Kronbauer, líder de 

bancada do PT, que saudou o presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, as servidoras 

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

que a eleição 2018, talvez tenha sido a mais importante, pois foram apresentados dois projetos bem 

distintos, não de partidos diferentes, mas de classes diferentes. Lembrou que o candidato contrário a 

seu partido (PT) acabou vencendo as eleições. Mencionou que aceitam a decisão da população, pois 

vivem em um partido democrático e que não farão como em 2014 quando o Sr. Aécio Neves não 
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conseguiu se eleger e na época o mesmo havia dito que não deixaria a então presidente eleita 

trabalhar, sendo o que aconteceu em 2016 onde a presidenta foi deposta de seu cargo. Agradeceu 

aos 1.369 eleitores do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos do município de Cândido 

Godói que acreditaram no projeto apresentado pelo candidato do PT (Fernando Haddad), bem como 

agradeceu ao prefeito Valdi Luis Goldschmidt e ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais Sr. Max Göetze Filho, que assumiram publicamente a campanha do Partido dos 

Trabalhadores. Mencionou que normalmente se deseja que o presidente eleito cumpra as promessas 

de campanha, mas assim como mulher, cidadã, vereadora desejou que o mesmo não cumpra com 

algumas de suas promessas feitas na campanha como por exemplo: a reforma da previdência, pois 

caso seja aprovada da forma que está, as pessoas irão morrer sem se aposentar; o corte do 13º 

salário, que é um direito justo pros trabalhadores; o fim das organizações sociais e populares, que se 

for colocado em prática não haverá mais sindicatos para lutar pelos direitos dos trabalhadores; o fim 

do programa “Mais Médicos” e do SUS, programas que são importantíssimo e necessários para a 

população; fuzilar e expulsar do País seus adversários e os que pensem diferente de sua posição. 

Destacou que todos devem ter direito a voz e vez, pois vive-se numa democracia. Mencionou que, 

como disse o candidato do Partido dos Trabalhadores, não irão parabenizar agora o candidato eleito 

a presidente (Jair Messias Bolsonaro), mas sim irá parabenizá-lo se no final dos quatro anos ele não 

tenha realizado as promessas citadas anteriormente, e se trabalhar por todos brasileiros, 

especialmente por todos pobres do país. Deseja paz, justiça, fraternidade e não armas, nem ódio e 

nem violência no país. Agradeceu o seu espaço. O sexto a falar foi o vereador Alcidio Seleprim, do 

MDB, que saudou o presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica Sidinei e Tadeu Júnior, 

as servidoras da Casa, as pessoas presentes na sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Desejou a 

todos uma boa noite e uma boa semana de trabalho. Agradeceu o seu espaço. O sétimo a falar foi o 

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

jurídica, as servidoras da Casa, o Sr. João Blum e Vanderlei Hoffmann presentes na sessão e os 

ouvintes da Rádio Gêmeos. Saudou de forma especial a vereadora Lucia Lebens e desejou-lhe um 

bom trabalho no mês de novembro. Mencionou que nas últimas semanas ocorreu um volume de 

chuva muito elevado no Município de Cândido Godói, cerca de 200 mm, o que além de prejudicar 

as lavouras, estragou as estradas, fazendo com que a Administração Municipal tenha que recuperar 

todas as estradas. Desejou a todos os eleitos: governador do RS, deputados estaduais e federais, 

senadores e presidente um bom trabalho. Lembrou que as pessoas que tem direito adquirido, não 

vão perder o seu 13º salário, nem irão ser demitidas, e nem serão mortas. Mencionou que não é 

contra o PT, mas parabeniza o presidente eleito. Lembrou que o presidente eleito não fez campanha, 

quem fez foi o povo. Destacou que o povo já estava cansado de tanta ladroagem e deseja mudança. 

Espera que todas as pessoas que roubaram, devolvam o dinheiro e que os “laranjas” sejam também 

chamados para prestarem esclarecimento. Desejou a todos um bom retorno e uma boa semana de 

trabalho. Agradeceu o seu espaço. O oitavo a falar foi o vereador Abel Hartmann, do MDB, que 

saudou o presidente e os colegas vereadores. Mencionou que quando foram eleitos vereadores do 

município de Cândido Godói, recaiu sobre eles uma grande responsabilidade, a de legislar a favor 

do desenvolvimento do Município. Lembrou que na presente sessão foram apresentados dois 

projetos de lei do Poder Executivo: um para contratação de agente de saúde e outro de abertura de 

crédito suplementar no orçamento municipal vigente. Após a análise do setor jurídico quanto a 

legalidade dos projetos, os vereadores irão colocar para votação as referidas ideias, e deseja que o 

bom senso prevaleça. Mencionou que vereador deve ser uma pessoa onde qualquer munícipe sinta-

se à vontade para procurar, e o vereador também deve ir ao encontro do contribuinte. Destacou que 

a reforma da praça municipal Pedro Duarte está na fase de licitação, bem como está em andamento 
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a construção da ponte que liga a Linha São Pedro a Linha São Bonifácio. Em maio do corrente ano 

foi realizada a tomada de preço e a empresa vencedora foi a Arte Base. A autorização do início da 

obra da ponte se dará nos próximos dias, sendo que depois de autorizada a empresa terá 90 dias para 

a entrega da obra. O custo da obra será de R$ 264.442,09, valor que foi depositado no dia 

05/11/2018 pelo Ministério da Integração à Administração Municipal. O vereador convidou os 

munícipes para visitarem a nova sede da Câmara de Vereadores durante o período que o mesmo 

presta atendimento, ou seja, na 1ª e 3ª segunda-feira de cada mês, bem como convidou todos para 

acompanharem as transmissões das sessões pela Rádio Gêmeos. Agradeceu o seu espaço. 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 05 (cinco) dias do mês de novembro de 2018. 
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