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SÍNTESE DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE CÂNDIDO GODÓI, REALIZADA EM 1º DE ABRIL DE 2019, 

CORRESPONDENTE À TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA TERCEIRA 

LEGISLATURA DE CÂNDIDO GODÓI – Ao 1º (primeiro) dias do mês de abril de 2019, às 19h 

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

seguintes Vereadores presentes: Valdir Theisen, Irmi Teresinha Lunkes Angst, Alberto Royer, Abel 

Hartmann, Milton Thomas, Alcídio Seleprim e Hilda Kronbauer (Nena). O vereador Jaime Luiz 

Welter se fez ausente por motivo de saúde, conforme atestado protocolado dia 01/04/2019. Saudou 

ainda a assessoria jurídica Dr. Sidinei e Dr. Mauricio, as funcionárias da Casa, o público presente na 

sessão e os radiouvintes da Rádio Gêmeos. Saudou de forma especial e desejou bom trabalho ao 

vereador Alberto Royer (Betinho) que assumiu a vereança na Câmara durante o mês de abril. 

TRIBUNA POPULAR: A pedido da vereadora Hilda Kronbauer (PT), foi convidado o vigário da 

Paróquia Nossa Senhora das Dores, Padre Valcir Puhl, para fazer uso da palavra, a fim de falar 

sobre a Campanha da Fraternidade de 2019. Primeiramente o padre Valcir saudou a todos os 

vereadores e pessoas presentes na sessão, em especial a vereadora Hilda que solicitou a tribuna. Em 

seguida mencionou que todos os anos a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 

apresenta um tema para a reflexão durante a quaresma, período que antecede a Páscoa Cristã, tempo 

especial de conversão e de visibilizar à temática do direito e da justiça em todas as paróquias do 

país. O Tema da Campanha da Fraternidade deste ano será: “Fraternidade Políticas Públicas” e o 

lema: “Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1, 27). O texto-base da Campanha da 

Fraternidade chama a atenção para o fato de que falar de “Políticas Públicas” não é falar de 

“política” ou de “eleições”, mas se refere a um conjunto de ações a serem implementadas pelos 

gestores públicos. A campanha chama atenção dos cristãos para ações e programas que devem 

garantir os direitos humanos. Para todos deve ser assegurado os direitos sociais, principalmente aos 

mais frágeis, aos mais vulneráveis na sociedade. O objetivo desta campanha é estimular a 

participação da população em políticas públicas, à luz da Palavra de Deus e da Doutrina Social da 

Igreja para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais da fraternidade. O Tema traz alguns 

objetivos específicos: Conhecer como são formuladas e aplicadas as políticas públicas estabelecidas 

pelo Estado Brasileiro; exigir ética na formulação e concretização das políticas públicas; despertar a 

consciência e incentivar a participação de todo cidadão na construção de políticas públicas em 

âmbito nacional, estadual e municipal; propor políticas públicas que asseguram os direitos sociais 

para os mais frágeis e vulneráveis; trabalhar para que as políticas públicas eficazes de governo se 

consolidem como políticas de Estado; promover a formação política dos membros da Igreja, 

especialmente dos jovens, em vista do exercício da cidadania; suscitar cristãos comprometidos na 

política como testemunha concreta de fé. Em seguida mencionou que refletir sobre Políticas 

Públicas é importante para entender a maneira pela qual elas atingem a vida cotidiana, o que pode 

ser feito para melhor formatá-las e quais as possibilidades de aprimorar sua fiscalização. O desejo 

da Igreja é ajudar a sociedade a refletir sobre importância das políticas públicas, como meio de 

assegurar as condições mais elementares para construção e manutenção da sociedade, de modo que 

as pessoas possam viver dignamente nas suas várias realidades. Muitas pessoas pensam que o único 

envolvimento que devem ter é o voto nas eleições, e ali se encerra o compromisso do cidadão. A 

Igreja quer despertar para que não se pense desta maneira, pois ali se inicia o compromisso de 

acompanhar aqueles que foram eleitos para que garantam a população também políticas públicas, 

direitos elementares, e para que façam bom uso do dinheiro público. Quando se usa o dinheiro 

público sempre se quer elencar a transparência, a equidade do uso dos recursos públicos. A palavra 
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política vem do Grego: politikos, significa "Pólis", que significa cidade, povo. Denomina-se a arte 

ou ciência da organização, direção e administração de nações ou Estados. Mencionou que o governo 

quando articula/realiza políticas públicas para o bem comum não está fazendo favores, apenas está 

realizando seu compromisso como Governo. Questionou se as políticas públicas SUS e previdência 

estão sendo articuladas para o bem comum. Em seguida mencionou que o Brasil é considerado um 

país democrático, mas nos últimos anos viveu uma crise da democracia representativa, em que 

tomadas de decisões ficaram muito a cargo de entidades técnicas e agente políticos, sobre tudo em 

razão da complexidade da organização da sociedade e de seus interesses. Posteriormente o padre 

Valcir mencionou que em muitos momentos as pessoas não se sentem representadas por instituições 

ou cargos. Nesse sentido a Igreja quer fazer o povo pensar e se sentir representado por aqueles que 

elegem, tantos nos municípios, nos Estados ou na nação. Atualmente a instituição política sofre uma 

crise, mas que perpassa Igrejas, escolas, movimentos sociais, sindicatos e assim por diante, por isso 

o povo precisa ser novamente articulado para que possa estar presente e sentir-se representado, para 

que possa então ajudar na organização de políticas públicas justas em favor de todos. Em tempos 

difíceis, tempos de crise a Igreja diz que não se pode esquecer dos pobres, inclusive Jesus Cristo se 

preocupava muito com os pobres. Historicamente a humanidade superou diversas dificuldades com 

ações e decisões coletivas. Lembrou que devem estimular os jovens para participarem, para que se 

envolvam mais nas decisões da comunidade. No texto Bíblico Êxodo (3; 7-8) Deus se revela como 

alguém que viu a miséria do povo, ouviu o seu clamor e desceu para libertá-los. A Campanha da 

Fraternidade diz para conhecer verdadeiramente Deus é necessário a pratica da justiça. Finalizou 

agradecendo a oportunidade. Em seguida os vereadores Milton, Hilda, Abel e Valdir parabenizaram 

o padre pelas palavras. Posteriormente a presidente Darlene mencionou que a ata da quarta sessão 

ordinária do ano de 2019, conforme o Regimento Interno desta Casa esteve publicada no mural 

desde o dia 27 de março de 2019, e esta sem propostas de emenda, foi aprovada por 07 votos 

favoráveis e 01 ausência do vereador Jaime Luiz Welter. CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDAS: Ofício do Partido Progressista informando que o suplente de vereador Alberto 

Royer assumirá a vereança durante o mês de abril, no lugar do vereador Jair Eberhardt; Ofício da 

Secretaria Municipal da Saúde solicitando a apreciação do Relatório Anual de Gestão/RAG, 

referente janeiro a dezembro de 2018, bem como convidando para a audiência pública que será 

realizada no dia 09 de abril, às 13:30, na Câmara; Ofício nº 01/2019 do Conselho Municipal de 

Educação. GRANDE EXPEDIENTE: O vereador Abel Hartmann, líder da bancada do MDB, 

saudou a presidente, os colegas vereadores, em especial o vereador Alberto Royer (Betinho), 

desejando-lhe um bom trabalho durante o mês de abril. Saudou ainda a assessoria jurídica Sidinei e 

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

Quanto a safra de soja, mencionou que o clima está colaborando e que 70% da soja já está colhida 

na região. Destacou que esta é a maior safra dos últimos anos. Mencionou que se há uma agricultura 

forte, há também comércio e indústria fortes. Desejou a todos os vereadores uma boa sessão e 

agradeceu o seu espaço. O vereador Jaime Luiz Welter, líder da bancada do PP, não esteve na 

sessão devido estar internado no hospital, conforme atestado apresentado. Posteriormente a 

vereadora Hilda Kronbauer, líder da bancada do PT, saudou a presidente, os colega vereadores, 

a assessoria jurídica, as servidoras da Casa, o Padre Valcir Puhl, a professora Iracema Frolich, a 

Sra. Salete Thomas e o Sr. Nelmo Sturmer presentes na sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. 

Saudou em especial o vereador Alberto Royer, desejando-lhe um bom trabalho na Casa Legislativa. 

Em seu nome e do Partido dos Trabalhadores disse que repudiam a atitude do atual presidente da 

República, o qual enalteceu e comemorou no dia 31 de março a ditadura militar, através de vídeos e 
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postagens nas redes sociais. A vereadora mencionou que nesta época centenas de brasileiros 

desapareceram e outros foram torturados até a morte e que não há nada a comemorar deste período. 

Agradeceu o seu espaço. PROJETOS DO PODER EXECUTIVO APRESENTADOS: Foi 

realizado acordo de líderes para ser lido somente a ementa e a justificativa do PL 015 e 016/2019. 

Projeto de Lei nº 015/2019 – Abre Crédito Especial e Suplementar no orçamento municipal 

vigente no valor de R$ 301.600,00; Projeto de Lei nº 016/2019 – Abre Suplementar no orçamento 

Municipal Vigente no valor de R$ 105.000,00; Projeto de Lei nº 017/2019 – Altera o artigo 285 da 

Lei Municipal nº 1.120/1995, que trata do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais; 

Projeto de Lei nº 018/2019 – Dispõe sobre autorização para Contratação Emergencial. (Um 

Professor Educação Infantil); Projeto de Lei nº 019/2019 – Dispõe sobre autorização para 

Contratação de Visitadora(e)s do PIM - Programa Primeira Infância Melhor. PROJETOS DO 

PODER EXECUTIVO VOTADOS: Não houve projetos do Poder Executivo votados. 

MATÉRIA DO PODER LEGISLATIVO: O 1º secretário Valdir Theisen fez a leitura da 

Mensagem de Veto nº 03/2019, atinente ao Projeto de Lei do Poder Legislativo nº 02/2019. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO APRESENTADO: Projeto de Decreto Legislativo 

nº 03/2019 – Rejeita a Mensagem de Veto nº 03/2019, atinente ao Projeto de Lei do Poder 

Legislativo nº 02/2019; PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO APRESENTADO: 

Projeto de Lei do Poder do Poder Legislativo nº 05/2019 – Altera o artigo 3º da Lei Municipal nº 

2.510/2015. PROPOSIÇÕES: Valdir Theisen (PP): - Pedido de Informação nº 005/2019: solicita 

ao Poder Executivo que forneça a esta Casa Legislativa, cópia do contrato vigente e de todos termos 

aditivos firmados com a UNIMED. - Pedido de Informação nº 006/2019 (realizado oralmente): 

solicita ao Poder Executivo que informe a esta Casa Legislativa, quais foram as medidas tomadas 

pela COOPERGER em relação à área que foi cedida a esta, depois do pedido de informação feito 

em 21/05/2018 por este vereador, e em atenção a notificação enviada em 20 de março de 2018. 

Ainda, requer seja informado o motivo de o Município até hoje não ter tomado as devidas 

providencias, passado mais de um ano desde a notificação. Bancada do PP: - Pedido de 

Informação nº 007/2019 (realizado oralmente): solicita ao Poder Executivo que informe a esta 

Casa Legislativa, qual a empresa contratada e o destino dos dejetos da coleta do esgoto da cidade. 

Darlene Rohleder (PP): - Indicação reitera ao Poder Executivo Municipal sua indicação feita na 

21ª sessão ordinária (03/12/2018) e 22ª sessão ordinária (17/12/2018) para que, através da 

Secretaria competente, recupere com urgência o asfalto da Av. Pindorama, especialmente o trecho 

compreendido entre a residência do Sr. Olibio Vogel até a rótula da Av. Redenção; Durante a 

discussão o vereador Valdir Theisen (PP) fez seu pronunciamento e em seguida a mesma foi 

aprovada por 07 votos favoráveis e 01 ausência do vereador Jaime Luiz Welter. - Indicação: 

reitera ao Poder Executivo Municipal sua indicação feita na 12ª sessão ordinária (16/07/2018) e na 

15ª sessão ordinária (03/09/2018) para que, através do setor competente, estude a possibilidade de 

realizar a instalação de lixeiras da coleta seletiva do lixo, nos seguintes loteamentos: Morada do Sol 

e Thomas; - Aprovada por 07 votos favoráveis e 01 ausência do vereador Jaime Luiz Welter.  - 

Indicação: reitera ao Poder Executivo Municipal sua indicação feita na 22ª sessão ordinária 

(17/12/2018) para que, através da Secretaria Municipal competente, instale com urgência, lombada 

transversal na Av. Pindorama, na saída para Cerro Largo, nas proximidades do Acesso ao Bairro 

Nacional. - Aprovada por 07 votos favoráveis e 01 ausência do vereador Jaime Luiz Welter. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O primeiro a falar foi o vereador Alcídio Seleprim, do MDB, 
saudou a presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, as servidoras da Casa, as pessoas 

presentes na sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Desejou uma boa noite a todos e agradeceu o 
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espaço. O segundo a falar foi o vereador Milton Thomas, do MDB, saudou a presidente, os 

colegas vereadores, em especial o vereador Alberto Royer, a assessoria jurídica, as servidoras da 

Casa, o Padre Valcir Puhl, a professora Iracema Frolich, a Sra. Salete presentes na sessão e os 

ouvintes da Rádio Gêmeos. Parabenizou o Padre Valcir pelo trabalho que vem realizando frente à 

Igreja Nossa Senhora das Dores, bem como parabenizou o Sr. Nelmo Sturmer pelos 41 anos de 

trabalho realizado no Banrisul, o qual encerrou a sua trajetória, aderindo a sua merecida 

aposentadoria. Quanto a safra de soja, desejou que todos consigam colher seus grãos, e que em 

seguida chova para que as demais plantações possam se desenvolver. Desejou uma boa semana a 

todos e agradeceu o seu espaço. O terceiro a se pronunciar foi o vereador Abel Hartmann, do 

MDB, saudou a presidente e os colegas vereadores. Ressaltou a importância da Conferência 

Municipal de Saúde e mencionou que a 3ª edição deste evento estará acontecendo no dia 5 de abril, 

no Salão Paroquial, no turno da tarde. Parabenizou os organizadores e toda população que participa 

destas atividades. Em seguida mencionou que durante a tarde recebeu a visita do Secretário 

Municipal da Agricultura e presidente da Expocandi 2019, Sr. Jeferson Perch, momento em que 

conversaram sobre o impacto positivo de uma boa safra, lembrando que a base de economia do 

Município é a agricultura, bem como trocaram ideias sobre a Expocandi, que é o maior evento da 

cidade. Desejou uma boa noite e um bom retorno a todos. Agradeceu o espaço. A quarta a se 

pronunciar foi a vereadora Irmi Teresinha Lunkes Angst, do PP, que saudou a presidente, os 

colegas vereadores, a assessoria jurídica Sidinei e Maurício, as servidoras da Casa, as pessoas 

presentes na sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Parabenizou e agradeceu o padre Valcir pelo 

pronunciamento sobre a Campanha da Fraternidade. Desejou a todos uma boa semana de trabalho e 

uma boa noite. Agradeceu o seu espaço. O quinto a falar foi o vereador Alberto Royer, do PP, que 

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

presentes na sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Convidou todos para participarem da 3ª 

Conferência Municipal da Saúde, que acontecerá no dia 05 de abril, no Salão Paroquial, com início 

às 13h e 30min. Lembrou que o mês de abril intitulado como “abril laranja”, é o mês de atenção a 

prevenção a saúde. Em seguida o vereador Alberto que é motorista de ambulância, servidor público 

na Secretaria Municipal da Saúde, questionou o motivo do Município não estar sendo contemplado 

com veículos para a referida Secretaria, sendo que outros Municípios da região foram contemplados 

com vários carros. Questionou se é incompetência por parte da pessoa responsável pelo 

encaminhamento dos projetos, pois normalmente os municípios conseguem veículos, através de 

emendas parlamentares. Lembrou que na atual gestão não foi recebido nenhum veículo, e o carro 

que foi comprado na última Expocandi era de uma emenda parlamentar encaminhada na gestão do 

ex-prefeito Guerino Backes. Destacou que os carros que a secretaria possuiu não são velhos quanto 

ao ano, mas possuem alta quilometragem. Agradeceu o vereador Jair pela cedência da vereança no 

mês de abril. Desejou a todos uma boa semana e agradeceu o seu espaço. O sexto a falar foi o 

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

jurídica Sidinei e Maurício, as servidoras da Casa, o Padre Valcir, a professora Iracema Frolich, a 

Sra. Salete Thomas, o Sr. Nelmo Sturmer presentes na sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. 

Referente ao projeto do Alibem, onde o Município de Cândido Godói adquiriu uma área de 

aproximadamente 12 hectares, no valor de R$ 260.000,00, mencionou que até o momento não foi 

realizado nada para iniciar as obras. Lembrou que na última sessão um vereador esclareceu que não 

haviam começado ainda as obras, devido não terem ainda a licença ambiental. O vereador Valdir 

questionou o que irá ser feito com aquela área caso a empresa Alibem não consiga a licença para o 

início das obras e deixe de se instalar no Município. Mencionou que poderá ocorrer o mesmo 



 

5 
 

problema que se tem atualmente com a área cedida a COOPERGER, onde o Município está tendo 

dificuldades de conseguir a área de volta. A área cedida à COOPERGER é um local que poderia ser 

usado para o parque de exposições. Desejou a todos uma boa noite e agradeceu o seu espaço. O 

sétimo a se pronunciar seria o vereador Jaime Luiz Welter, do PP, mas o mesmo não pode se 

fazer presente na sessão, pois estava internado no hospital, conforme atestado apresentado no dia 

01/04/2019. A oitava a falar foi a vereadora Hilda Kronbauer, do PT, que saudou a presidente da 

Casa e mencionou que pelas razões inicialmente colocadas abriu mão do seu espaço.  A presidente 

Darlene Rohleder, pediu à vice-presidente Irmi Teresinha Lunkes Angst para assumir a presidência 

para que pudesse fazer uso da palavra. A nona a se pronunciar foi a vereadora Darlene Rohleder, 

do PP, que saudou a vereadora Irmi ora presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica 

Sidinei e Maurício, as servidoras da Casa, as pessoas presentes na sessão e os ouvintes da Rádio 

Gêmeos. Referente a XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que acontecerá nos dias 8 

a 11 de abril, destacou que terá como ponto principal o encontro dos municipalistas brasileiros, 

prefeitos, vereadores e demais representantes dos municípios com o novo Governo Federal e 

Congresso Nacional eleito para o período 2019/2022. Inclusive esta data escolhida para o evento 

marca os 100 dias do novo governo, justamente para anunciar os rumos da administração para 

interligar e aproximar, municípios do Governo e também do Congresso. Ainda colocou que a 

Marcha será o espaço para promover o diálogo, unir esforços de forma a construir um novo pacto 

federativo que permita enfrentar com eficiência a necessidade de ofertar para a população brasileira 

mais e melhores serviços públicos, para garantir avanços no desenvolvimento social e econômico 

do país. Mencionou que estar presente neste evento é um grande passo para se aproximar das novas 

ideias e políticas públicas que estão sendo iniciadas no ano de 2019. Destacou que por estes 

motivos estará se deslocando até Brasília, na função de Presidente da Casa Legislativa, para 

acompanhar a realização do evento, que tem em sua pauta inúmeros debates durantes os quatro dias 

de programação, como por exemplo: Interiorização + Humana; Termo de Cooperação ONU e CNM 

e Projeto ODS Abrinq; Programa de Cooperação Urbana Internacional – Cooperação entre Cidades 

e Banco de Boas Práticas para Desenvolvimento Urbano Sustentável; Lançamento CNM: Censo 

2020 – IBGE; O Poder da Mulher na Política; Compromissos + Brasil; Lançamento da XIII Cúpula 

Hemisférica de Prefeitos e Governos Locais; Fórum de Governadores: pautas convergentes com o 

movimento municipalista; Fórum de Vereadores; O Fórum Nacional de Controle e a integração com 

a gestão local. Mencionou que irá trabalhar para que as vozes e anseios sejam ouvidos e 

compreendidos no momento em que o novo presidente da República e o Congresso Nacional 

estiverem completando os 100 dias de mandato. A pauta municipalista será debatida com o 

Presidente da República e os parlamentares federais de forma a se construir soluções para atender 

ao povo brasileiro, em especial as reivindicações do Município de Cândido Godói. Destacou que 

visitará os Deputados que obtiveram votos no município de Cândido Godói, apresentando os pleitos 

e anseios da comunidade. Mencionou que levará também os pedidos da Associação Hospitalar 

Santo Afonso com o intuito de obter uma Emenda Parlamentar para compra de equipamentos e 

materiais utilizados nos atendimentos. Mencionou que entrou em contato com a diretora 

administrativa do Hospital, Sra. Rosmaite Immich, a qual lhe passou, através de ofícios, as 

demandas necessárias. Mencionou ainda que seguirá pleiteando junto ao Deputado Federal 

Jerônimo Goergen, dos Progressistas-RS, uma Emenda Parlamentar para atender a um anseio da 

comunidade e proporcionar a pavimentação asfáltica da Rua John Kennedy e da Travessa Santa 

Rosa, ambas localizadas próximas a maior empresa da cidade, a Industrial KF. Por fim mencionou 

que com essas outras demandas, que ainda encaminhará até a data da viagem, buscará fortalecer o 
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Município e representar a população godoiense. Destacou ainda, que se não vão ao encontro dos 

recursos, pouca chance há de consegui-los. Por estes motivos acredita ser muito importante a 

representatividade na Marcha em Brasília, levantando assim a bandeira, os pedidos e acima de tudo 

colocando os anseios do povo de Cândido Godói. Agradeceu o seu espaço. Em seguida a vereadora 

Darlene assumiu novamente a presidência da Casa. Não havendo mais assuntos a tratar a presidente 

do Poder Legislativo, Sra. Darlene Rohleder deu por encerrada a presente Sessão Ordinária. 

Plenário V. Marisa C. R. Rohleder da Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói, ao 1º 

(primeiro) dias do mês de abril de 2019. 
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