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SÍNTESE DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE CÂNDIDO GODÓI, REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2019, 

CORRESPONDENTE À TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

TERCEIRA LEGISLATURA DE CÂNDIDO GODÓI – Aos 03 (três) dias do mês de junho 

de 2019, às 19h (dezenove horas), no Plenário Vereadora Marisa C. R. Rohleder, a presidente 

Darlene saudou os seguintes Vereadores presentes: Valdir Theisen, Jaime Luiz Welter, Irmi 

Teresinha Lunkes Angst, Jair Eberhardt, Abel Hartmann, Milton Thomas, Alcídio Seleprim e 

Hilda Kronbauer (Nena). Saudou ainda o público presente na sessão, a assessoria jurídica Dr. 

Sidinei e Mauricio, a funcionária da Casa Patricia e os radiouvintes da Rádio Gêmeos. Em 

seguida a presidente Darlene mencionou que a ata da oitava sessão ordinária do ano de 2019, 

conforme o Regimento Interno desta Casa esteve publicada no mural desde o dia 28 de maio de 

2019, e esta sem propostas de emenda, foi aprovada por unanimidade de votos. 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Convite para o Bingo Beneficente da Associação 

Hospitalar Santo Afonso a ser realizado no dia 07 de junho de 2019; Ofício da Secretaria 

Municipal da Saúde para a Apreciação do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 

(RDQA) e do 1º Monitoramento de Gestão em Saúde (MGS), referente ao período de janeiro a 

abril de 2019. GRANDE EXPEDIENTE: A vereadora Hilda Kronbauer, líder da bancada 

do PT, saudou a presidente Darlene, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, a servidora da 

Casa, as pessoas presentes na sessão e os radiouvintes da Rádio Gêmeos. Desejou uma boa 

sessão e agradeceu o espaço. Em seguida o vereador Abel Hartmann, líder da bancada do 

MDB, saudou a presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, as pessoas presentes na 

sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Parabenizou o Ermelino Gomes Correa (Telo), bem 

como toda a equipe do CMD e a Administração Municipal pela final do Campeonato Municipal 

de Futsal, que ocorreu no dia 1º de junho, no ginásio de esportes do munícipio. Destacou que 

havia 06 (seis) jogos de final, sendo que 04 (quatro) decisões foram para os pênaltis, algo 

histórico em Cândido Godói/RS. Relatou que foi um evento de muita adrenalina e emoção. 

Parabenizou ainda o público, as famílias pela presença no Campeonato de Futsal mencionando 

que foi um ótimo momento de distração e de lazer. Finalizou agradecendo o espaço. 

Posteriormente o vereador Jaime Luiz Welter, líder da bancada do PP, saudou a presidente, os 

colegas vereadores, a assessoria jurídica Sidinei e Mauricio, a servidora da Casa Patricia, as 

pessoas presentes na sessão e os radiouvintes da Rádio Gêmeos. Mencionou que os radiouvintes 

possuem o privilégio, pois podem escutar as sessões e isso é muito importante, pois assim ficam 

informados sobre as atividades realizadas na Casa. Desejou uma boa sessão e bons trabalhos. 

Finalizou agradecendo o espaço. PROJETOS DO PODER EXECUTIVO 

APRESENTADOS: Projeto de Lei nº 024/2019 – Altera disposições da Lei Municipal nº 

2.060/2009; Projeto de Lei nº 025/2019 – Cria a Ouvidoria Geral do Município. PROJETOS 

DO PODER EXECUTIVO VOTADOS: Projeto de Lei nº 021/2019 – Dispõe sobre a revisão, 

o cancelamento e a remissão de créditos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida 

ativa; Passou-se diretamente para a discussão e votação do referido projeto, pois os pareceres 

das Comissões de Redação e Constituição Justiça e Finanças haviam sido lidos na 8ª sessão 

ordinária. O referido projeto foi rejeitado por 05 votos contrários e 04 votos favoráveis; 
Projeto de Lei nº 023/2019 – Abre crédito suplementar no orçamento municipal vigente no 

valor de R$ 618.000,00. Durante a discussão o vereador Jaime Luiz Welter fez seu 

pronunciamento e em seguida o mesmo foi aprovado por unanimidade de votos. MATÉRIA 

DO PODER LEGISLATIVO: PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO 

APRESENTADO: Projeto de Lei do Poder Legislativo nº 06/2019 - Dispõe sobre a proibição, 
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queima e soltura de fogos de artifícios pirotécnicos que possuem estampidos, no âmbito do 

município de Cândido Godói e dá outras providências. PROPOSIÇÕES: Darlene Rohleder 

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

providencie com extrema urgência a recuperação do travessão entre a Linha Acre e a Linha 

Paranaguá, entre as propriedades do Sr. Ervino Mil e Sra. Cecilia Gabatz. – Aprovada por 

unanimidade de votos; - Pedido de Informação nº 008/2019: solicita ao Poder Executivo 

Municipal que, através da Secretária de Saúde, informe a esta Casa Legislativa, qual o (a) 

profissional de nutrição que esta atendendo no Posto de Saúde, e de igual forma que apresente o 

relatório dos atendimentos do ano de 2019. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A primeira a falar 

foi a vereadora Hilda Kronbauer (Nena), do PT, que saudou a presidente, os colegas 

vereadores, a assessoria jurídica, a servidora da Casa e as pessoas presentes na sessão. Limitou-

se somente convidando os munícipes, os godoienses que têm interesse em participar da sessão 

especial de julgamento do Prefeito Valdi que ocorrerá no dia 04 de junho, às 16 horas.  Segundo 

a vereadora Hilda será uma sessão especial, uma atividade diferente a qual nunca presenciou. 

Acredita que nunca ocorreu uma sessão desse tipo no município de Cândido Godói. Desejou a 

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

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

ouvintes da Rádio Gêmeos. Desejou um bom retorno a todos e agradeceu o seu espaço. O 

terceiro a se pronunciar foi o vereador Alcídio Seleprim, do MDB, que saudou a presidente, os 

colegas vereadores, a assessoria jurídica, a funcionária da Casa, as pessoas presentes na sessão e 

os ouvintes da Rádio Gêmeos. Desejou apenas uma boa semana a todos e uma boa noite. 

Agradeceu o seu espaço. O quarto a se pronunciar foi o vereador Abel Hartmann, do MDB, 

que saudou a presidente e os colegas vereadores. Reforçou o convite da sessão especial de 

julgamento do Processo de Infração Política Administrativa do Prefeito Valdi Luis Goldschmit 

que ocorrerá no dia 04 de junho, às 16h. Pediu aos munícipes que vieram por duas vezes para a 

sessão de julgamento que compareçam novamente e aos que não vieram que venham participar. 

Por não ser assunto da pauta da presente sessão, o vereador não se manifestou sobre o assunto. 

Desejou uma boa noite a todos e agradeceu o seu espaço. O quinto a falar foi o vereador Jair 

Eberhardt, do PP, que saudou a presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, a 

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

uma boa semana de trabalho e agradeceu o seu espaço. A sexta a falar foi a vereadora Irmi 

Teresinha Lunkes Angst, do PP, que saudou a presidente, os colegas vereadores, a assessoria 

jurídica, em especial ao Dr. Sidinei, a funcionária da Casa, as pessoas presentes na sessão e os 

ouvintes da Rádio Gêmeos. Desejou a todos uma boa semana de trabalho e uma boa noite. 

Agradeceu o seu espaço. O sétimo a se pronunciar foi o vereador Valdir Theisen, do PP, que 

saudou a presidente Darlene, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, em especial ao Dr. 

Sidinei e ao Dr. Mauricio, a servidora da Casa Patricia, as pessoas presentes na sessão e os 

ouvintes da Rádio Gêmeos. A pedido de pessoas da Linha Pederneiras estendeu um convite a 

todos os colegas vereadores e aos munícipes para um rodizio de pizza que ocorrerá no dia 15 de 

junho, sendo a 1ª rodada às 19h e a 2ª rodada às 21h. Relatou que há um mês realizou um 

procedimento cirúrgico nos olhos, onde esteve afastado por duas semanas a pedido do médico. 

Relatou que ao voltar ao serviço, trabalhou apenas um dia e já o deixaram sem 

serviço/atividade/tarefa no setor de obras. Lembrou que está limitado de algumas funções como 

operador de máquina, mas no caminhão poderia trabalhar. Mencionou que o caminhão está 

parado e poderia estar ajudando a fechar os atoleiros que se criaram com as fortes chuvas. Não 

sabe dizer se o Prefeito realmente está informado de tudo que acorre no município, pois caso 
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esteja, provavelmente foi uma ordem dele para deixa-lo sem serviço, sem realizar atividade no 

setor de obras. Mencionou que na última sessão ordinária se manifestou sobre algumas 

irregularidades que estão ocorrendo no município e disse que é necessário que a população saiba 

da verdade. Mencionou que as coisas devem ser certas e a verdade sempre prevalece. Desejou 

uma boa semana de trabalho e agradeceu o seu espaço. O oitavo a falar foi o vereador Jaime 

Luiz Welter, do PP, que saudou a presidente Darlene, os colegas vereadores, a assessoria 

jurídica, em especial o Dr. Sidinei e o Dr. Mauricio, a servidora da Casa Patricia que sempre os 

acompanha nos trabalhos, o público presente na sessão, bem como os ouvintes da Rádio 

Gêmeos. Comentou sobre a tradicional promoção beneficente da Associação Hospitalar Santo 

Afonso. Em seguida estendeu o convite a todos para participarem do bingo beneficente que será 

realizado para arrecadar fundos ao hospital, e acorrerá no dia 07 de junho, tendo de cardápio 

galinhada no tacho. Destacou que a população godoiense é muito colaboradora com a entidade, 

pois sabem que sempre falta recurso na área da saúde e que os repasses estão atrasados e 

insuficientes por parte do governo do Estado. Pediu aos vereadores, caso não possam se fazer 

presentes no evento que ajudem a divulgar e a motivar a sociedade para participarem e assim 

ajudar a Associação Hospitalar Santo Afonso. Posteriormente comentou sobre as estradas, 

mencionando que há muita dificuldade de trafegabilidade, e também há muitas reclamações de 

motoristas do transporte escolar que alegam que as estradas estão péssimas e isso coloca em 

risco a vida dos estudantes. O vereador Jaime reforçou para que o Executivo resolva ou melhore 

as condições das estradas do município de Cândido Godói. Em seguida convidou a população 

para participar da sessão especial de julgamento, lembrando que a capacidade de público sentado 

no plenário é de 68 pessoas. Destacou ainda que o público não poderá se manifestar na referida 

sessão. Relatou que se a Comissão Processante adiou a sessão de julgamento não foi somente por 

decisão da comissão, mas também por pedido da defesa do denunciado, por questões de prazos, 

pois foram anexados novos elementos no processo. A Comissão Processante realizou o seu 

trabalho, procurando fazer o que é certo, dentro da lei, buscando a verdade em cima da 

investigação que foi apresentada pelo Ministério Público. Acredita que apareceram elementos 

novos, que quem sabe o Ministério Público nem sabia, de funções de trabalho, dentro de um 

mesmo horário, além da função que exerce de prefeito e médico, a função de médico plantonista 

e médico no CFC. Acredita que são elementos graves e importantes, sendo necessário deixar a 

comunidade a par dos fatos. Lembrou que os vereadores do PP não querem caçar o prefeito, 

somente aceitaram o oficio do Ministério Público para investigar o prefeito e em cima da 

investigação foi realizado o parecer da Comissão Processante. Destacou que a comunidade 

merece consideração, pois se a denúncia partiu de um munícipe revoltado com a situação que 

vem ocorrendo em Cândido Godói, os vereadores tinham a obrigação, o compromisso de dar 

atenção e foi isso que fizeram. Mencionou que no dia 04 de junho, às 16 horas, acontecerá a 

sessão especial de julgamento, onde será lido o Parecer Final da Comissão Processante e outros 

documentos que a defesa solicitar, após, cada vereador terá 15 minutos para se manifestar, 

fazendo suas colocações e em seguida a defesa também terá seu espaço para se manifestar, e 

logo após ocorrerá a votação, tudo dentro da legalidade. Alegou que ninguém havia dito que é 

inconstitucional ser prefeito e médico, mas a questão é a de incompatibilidade de horários. Não 

tem como fazer duas ou três coisas no mesmo horário, isso não funciona. Não tem como uma 

pessoa servir a dois senhores acredita que nenhum munícipe concordará com esse tipo de coisa. 

Como a vereadora Hilda já havia mencionado anteriormente, esse tipo de processo é uma coisa 

nova e inédita, não só no município, mas em toda região, mas tudo tem uma primeira vez e em 

Cândido Godói irá acontecer no dia 04 de junho a votação de julgamento do Processo de 
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infração Política-administrativa tendo como denunciado o Prefeito Municipal de Cândido Godói, 

Valdi Luis Goldschmidt. Desejou que a semana fosse de sol para que os agricultores pudessem 

aproveitar para realizar o plantio e as pastagens, sendo que as três ultimas semanas foram muito 

complicadas, pois não teve sol. Desejou ainda a todos uma boa semana de trabalho e aos 

vereadores um bom retorno. Finalizou agradecendo o seu espaço. 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, aos 03 (três) dias do mês de junho de 2019. 
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