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SÍNTESE DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE CÂNDIDO GODÓI, REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2019, 

CORRESPONDENTE À TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA TERCEIRA 

LEGISLATURA DE CÂNDIDO GODÓI – Aos 17 (dezessete) dias do mês de junho de 2019, às 

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

saudou os seguintes Vereadores presentes: Jaime Luiz Welter, Irmi Teresinha Lunkes Angst, Jair 

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

vereador Valdir Theisen, se fez ausente por motivo de saúde, conforme atestado protocolado dia 

17/06/2019. Saudou ainda a assessoria jurídica Dr. Mauricio, a funcionária da Casa Patricia, o 

público presente na sessão e os radiouvintes da Rádio Gêmeos. Posteriormente a presidente Darlene 

mencionou que a ata da nona sessão ordinária do ano de 2019, conforme o Regimento Interno desta 

Casa esteve publicada no mural desde o dia 12 de junho de 2019, e esta sem propostas de emenda, 

foi aprovada por 07 votos favoráveis e 01 ausência do vereador Valdir Theisen. 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Não houve correspondências lidas. GRANDE 

EXPEDIENTE: O vereador Jaime Luiz Welter, líder da bancada do PP, saudou a presidente, os 

colegas vereadores, a assessoria jurídica Dr. Mauricio, a servidora da Casa Patricia, o público 

presente na sessão e os radiouvintes da Rádio Gêmeos. Primeiramente comentou sobre a sessão de 

julgamento, ocorrida no dia 04 de junho, e parabenizou os colegas de bancada que aceitaram o 

oficio do Ministério Púbico para investigar uma possível infração política administrativa do prefeito 

Valdi. Relatou que o trabalho de investigação durou meses e foi realizado de forma séria pela 

Comissão Processante, resultando no parecer final pela cassação. Destacou que o parecer foi pela 

cassação, devido os elementos levantados pelo Ministério Público (MP), bem como pelos novos 

elementos que surgiram no decorrer da investigação. O vereador Jaime parabenizou a pessoa que 

fez a denúncia anônima e acredita que foi feita por um eleitor que votou no prefeito Valdi e que 

deveria estar descontente por nunca encontrar o prefeito ou dificilmente encontrá-lo na prefeitura, e 

por esse motivo demonstrou a sua insatisfação e realizou a denúncia anônima, que é um direito que 

o cidadão possui. O vereador acredita que a pessoa deve estar contente e muito satisfeita pelo 

Ministério Público ter aceitado uma humilde pessoa e ter começado a investigação. Relatou que 

coube a Câmara de Vereadores, por decisão da maioria, dar seguimento nas investigações. Segundo 

os vereadores da situação/da frente democrática, os vereadores da bancada do PP são hipócritas por 

terem aceitado o ofício do MP. O vereador Jaime disse para continuarem falando que são hipócritas, 

pois quem avaliará isso será o povo. Hipocrisia, segundo o vereador Jaime, é querer esconder um 

fato e não querer investigar. Para alguns vereadores foi um golpe o que os vereadores do PP 

fizeram, mas o vereador Jaime acredita que golpe é não querer investigar os fatos. Destacou que foi 

uma vergonha muito grande para o município de Cândido Godói, pois na história do município e da 

região nunca havia acontecido um caso em que um prefeito fosse julgado por de coro. Ressaltou 

que quem causou essa vergonha para o município e para a população foi o próprio prefeito Valdi, 

não os vereadores do PP que aceitaram investigar a denúncia feita por um munícipe e as diligências 

feitas pelo Ministério Público. Em seguida lamentou o jeito que foi realizada a defesa, pois foi feita 

em cima de acusações aos vereadores, de ex-prefeitos, de ex-vice-prefeitos, querendo assim 

desfazer pessoas, quando na verdade, quem deveria se defender era o denunciado. Pediu à 

população para fazer a avaliação em cima do trabalho realizado pela Comissão Processante, bem 

como do julgamento e do trabalho do Ministério Público. Concluiu desejando uma boa sessão e 

agradecendo o seu espaço. Em seguida a vereadora Hilda Kronbauer, líder da bancada do PT, 

saudou a presidente, os colega vereadores, a assessoria jurídica, a servidora da Casa, a professora 

Iracema Frolich, a Sra. Ivete Seleprim, a Sra. Joana Seleprim, a Carina Backes, o Neimar Fernando 
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Drüs, o Sr. Rudi Kronbauer presentes na sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Parabenizou todos 

os servidores públicos aposentados pelo seu dia, comemorado na data 17 de junho. Em seguida 

parabenizou o padre, a comunidade paroquial, bem como os organizadores do jantar baile de 

integração das comunidades para a abertura do ano jubilar da Paróquia Nossa Senhora das Dores, 

ocorrido no dia 15 de junho, no salão Paroquial. Destacou que o referido evento foi bem organizado 

e que a comunidade realmente estava bem integrada. Posteriormente parabenizou também a 

comunidade da Linha São Bonifácio que no dia 05 de junho comemorou o dia do padroeiro assim 

como o aniversário do padre Rosalvo. Relatou que foi uma festa bonita, muito festiva e bem 

organizada pela paroquia da localidade. Mencionou que no evento também estavam presentes os 

vereadores Milton, Abel e Irmi representando a Câmara de Vereadores. Concluiu agradecendo o seu 

espaço. Posteriormente o vereador Abel Hartmann, líder da bancada do MDB, saudou a 

presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, a servidora Patricia e o público presente no 

plenário. Iniciou mencionando que no dia 17 de junho além de atender pessoas na Sede da Câmara 

de Vereadores, também participou das seguintes atividades como edil do município: 4ª Conferência 

Municipal de Educação, bem como acompanhou a assinatura dos convênios entre entidades do 

CIEE e Prefeitura Municipal. Destacou que foi convidado a participar do ato da assinatura dos 

convênios pelo fato de ter indicado a continuidade do pagamento de uma ajuda de custo aos alunos 

estagiários do Curso Normal do município. Finalizou desejando uma boa sessão aos colegas 

vereadores e agradeceu o seu espaço. PROJETOS DO PODER EXECUTIVO 

APRESENTADOS: Não houve projetos apresentados. PROJETOS DO PODER EXECUTIVO 

VOTADOS: Não houve projetos do Poder Executivo votados. PROPOSIÇÕES: Hilda 

Kronbauer (PT): - Indicação: indica à Mesa Diretora do Poder Legislativo que estude a 

possibilidade de realizar uma Sessão Solene pela passagem dos 50 anos de fundação da Paróquia 

Nossa Senhora das Dores. O referido ano jubilar teve início no sábado e, proponho que a referida 

sessão seja discutida com o Padre Valcir e incluída nas programações do ano jubilar. Que a data, 

local de realização da sessão e, outros detalhes sejam construídos em parceria com o padre e os 

organizadores da festa jubilar. Durante a discussão o vereador Jaime Luiz Welter fez seu 

pronunciamento e em seguida a mesma foi aprovada por 07 votos favoráveis e 01 ausência do 

vereador Valdir Theisen.  Bancada do PP: - Moção com associação dos demais vereadores: 
solicitam ao Poder Legislativo que envie moção de congratulação as ACIs de Cândido Godói e 

Campina das Missões pela organização da Recuperação Asfáltica da ERS-307, realizada no ultimo 

sábado 15 de junho de 2019, onde foi realizada a recuperação emergencial de todo o trecho entre 

Cândido Godói – Campina das Missões – Santa Rosa, com a maciça participação da comunidade 

local e de várias empresas. Durante a discussão os vereadores Milton Thomas e Hilda Kronbauer 

fizeram seus pronunciamentos e em seguida a mesma foi aprovada por 07 votos favoráveis e 01 

ausência do vereador Valdir Theisen.  Darlene Rohleder (PP): - Indicação: indica ao Poder 

Executivo Municipal que estude a possibilidade de realizar a limpeza da área verde localizada na 

Rua Costa e Silva, lembrando que a referida área ainda não foi implantada, devendo também 

providenciar esta implantação, pois atualmente existe no local somente vegetação rasteira (inço). 

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

foi aprovada por 07 votos favoráveis e 01 ausência do vereador Valdir Theisen. - Moção: 

solicita ao Poder Legislativo que envie moção de congratulação à direção e a todos os 

colaboradores do Sicredi, agência de Cândido Godói, pela revitalização realizada nos canteiros 

laterais da Av. Concórdia, ocorrido no ultimo sábado dia 15 de junho de 2019. - Aprovada por 07 

votos favoráveis e 01 ausência do vereador Valdir Theisen. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O 

primeiro a falar foi o vereador Jair Eberhardt, do PP, que saudou a presidente, os colegas 
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vereadores, a assessoria jurídica Dr. Mauricio, a funcionária da Casa, as pessoas presentes na sessão 

e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Mencionou que participou da operação tapa buracos na RS 307 

entre os municípios de São Paulo das Missões a Santa Rosa, realizada no dia 15 de junho. Relatou 

que estiveram envolvidos voluntariamente mais de 120 pessoas, umas com máquinas e outras com 

ferramentas manuais. Parabenizou os organizadores, bem como os demais envolvidos que de 

alguma forma colaboraram nessa ação. Mencionou que a organização foi excelente do início ao 

final. Desejou uma boa semana a todos e agradeceu o espaço. O segundo pronunciamento seria do 

vereador Valdir Theisen, do PP, mas o mesmo não pode se fazer presente na sessão, conforme 

atestado apresentado no dia 17/06/2019. A terceira a se pronunciar foi a vereadora Irmi Teresinha 

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

Mauricio, a funcionaria da Casa, o público presente no plenário e os ouvintes da Rádio Gêmeos. 

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

pronunciar foi o vereador Jaime Luiz Welter, do PP, que saudou a presidente, os colegas 

vereadores, a assessoria jurídica Maurício, a servidora da Casa Patricia, as pessoas presentes na 

sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Parabenizou todos que se empenharam e ajudaram na 

operação Tapa Buracos, tanto com máquinas quanto com serviço manual, tudo foi de suma 

importância, pois foi uma demonstração de força e mostrou que a comunidade pode resolver 

situações difíceis. Parabenizou as comunidades pelo jantar de integração, realizado no dia 15 de 

junho, bem como a comunidade da Linha São Bonifácio e demais organizações e eventos ocorridos 

nas últimas semanas. Em seguida se manifestou sobre as acusações que vereadores, testemunhas e 

prefeito fizeram nas oitivas, realizada no dia 16 de maio, em cima de vereadores, sendo uma delas 

sobre seu nome, onde falaram sobre a situação nos anos em que o vereador Jaime foi gestor na 

saúde. Destacou que tem orgulho pelos anos que foi Secretário Municipal da Saúde, pois não foi um 

trabalho só dele, mas sim um trabalho de equipe. A atual secretária de saúde em suas colocações 

como testemunha, para fazer a defesa do prefeito, disse que está realizando uma saúde universal e 

ainda fez acusações dizendo que o vereador Jaime teria feito um trabalho político na época que foi 

secretário da saúde, na gestão anterior. O vereador assumiu que fez um trabalho político, mas não 

um trabalho político partidário, pois destacou que todas as pessoas foram atendidas naquela época. 

No dia das oitivas o prefeito questionou porque o vereador Jaime não se defendeu das acusações da 

atual secretária da saúde, mas o vereador Jaime pediu por qual motivo deveria ter se defendido, pois 

não é ele o acusado, não é ele o denunciado. Ressaltou que foram vergonhosas e ridículas as 

acusações que o prefeito fez para se defender. Mencionou que quando foi secretário da saúde, 

realizou um trabalho de equipe e os postos de saúde do interior estavam funcionando praticamente 

sempre, só nos períodos de férias não tinha médicos realizando atendimento. Lembrou que na atual 

gestão, que é pra ser universal, não teve nenhum atendimento nos postos do interior durante o 

presente ano, no ano de 2018 teve poucos atendimentos e no ano de 2017 pouquíssimos. Mencionou 

que muitas vezes este trabalho que é pra ser universal, tem apenas um médico e muitos dias e 

semanas não há nenhum médico. Destacou que esse fato não ocorreu no tempo em que foi 

secretário da saúde. Acredita que essas acusações não serviram de defesa para o atual prefeito. 

Lembrou que até o momento o munícipio conta com apenas um médico no posto de saúde e disse 

não saber como ainda conseguem deixar na Coordenadoria médicos inscritos que não estão 

trabalhando, porque é obrigatório ter dois médicos 40 horas, devido ter duas equipes de ESF no 

município. Questionou se é essa a saúde universal que a atual secretária e o atual prefeito estão 

fazendo; bem como questionou se isso serviu de defesa da falta de coro que foi levantado e se 

constatou; se os festejos da comunidade, dos que estavam presentes na sessão de julgamento eram 

em cima dessa saúde universal que se tem atualmente no município. Sabe-se que aquelas pessoas 
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que tem cargos de CCs, que são favorecidos diretamente, festejaram com isso. Mencionou que 

todos já sabiam o resultado da votação, que daria 5 a 4, porque os vereadores da frente democrática 

já votaram contra o oficio do Ministério Público, não aceitando investigar o prefeito. Em seguida 

relatou que as pessoas atacam os vereadores na rua e dizem que não conseguem fichas para 

atendimento, porque são entregues somente de 8 a 10 fichas por dia. Até foi dito que a preocupação 

dos vereadores da bancada do PP era com a próxima eleição, mas o vereador Jaime respondeu que 

não estão preocupados com isso, pois as pessoas, a comunidade avaliará e escolherá o candidato 

que desejam. Se as mesmas desejarem o atual prefeito irão votar nele, se desejam no município o 

caos que há atualmente nas estradas e na saúde. Desejou a todos uma boa semana de trabalhos e 

agradeceu o seu espaço. A quinta a falar foi a vereadora Hilda Kronbauer, do PT, que saudou a 

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

na sessão. Iniciou dizendo que não queria mais falar sobre o assunto do processo, mas já que o 

vereador Jaime voltou a falar sobre o mesmo, resolveu se manifestar. A vereadora Hilda reconheceu 

que o vereador Jaime fez um bom trabalho, uma boa gestão como secretário de saúde e o 

parabenizou, mas ressaltou que essa boa gestão se deve ao programa mais médico, lançado no ano 

de 2013 pelo governo Dilma (PT). Destacou que o Programa mais médico teve objetivo, 

independente do partido, o bem estar e o atendimento da população, e com o programa vieram 

medicação, recursos do governo federal, facilitando assim a realização de uma boa gestão na saúde 

publica do município. Mencionou que o vereador Jaime deve reconhecer que foi muito mais fácil 

administrar na época que havia o programa mais médico, pois atualmente não há médicos porque os 

médicos não querem trabalhar nos munícipios pequenos. Destacou que em vários lugares do país 

ficaram vagas abertas após os médicos cubanos irem embora, porque os médicos brasileiros não 

querem trabalhar nos municípios pequenos, onde os cubanos se sujeitaram e realizaram um belo 

trabalho. Destacou que se deve reconhecer que se houveram problemas, segundo a vereadora Hilda 

pode ser que houve sim, mas se há na administração do Valdi, houve também na administração do 

PP, pois ninguém é perfeito e não se pode jogar pedra no telhado do outro quando o nosso é de 

vidro. Disse aos vereadores do PP que nem sempre tiveram estradas perfeitas como também não há 

atualmente. Todos sabem que se trabalha atualmente com muito mais dificuldade pelo fato de não 

existir mais projetos para população, como o programa mais médico, porque o atual presidente 

Bolsonaro deu um jeito de mandar os médicos cubanos embora, então essa responsabilidade não é 

somente da vereadora, mas de todos que também votaram no atual presidente, pois sabe que os 

vereadores se juntaram e fizeram campanha e o elegeram, porque ele fez uma votação estrondosa. 

Desejou a todos uma boa semana e agradeceu o seu espaço. O sexto a falar foi o vereador Milton 

Thomas, do MDB, que saudou a presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica Maurício, 

a servidora da Casa, os presentes na sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Iniciou parabenizando o 

vereador Alcídio que estará de aniversário no dia 18 de junho. O vereador Milton parabenizou 

também os funcionários públicos aposentados, pela passagem do seu dia (17/06), mencionando que 

também faz parte deste quadro de servidores e que se aposentou com 38 anos de serviço. Em 

seguida parabenizou a vereadora Hilda por ter ressaltado sobre o governo do PT, segundo o 

vereador Milton o referido governo teve bastantes falhas, bastante ilegalidade, mas não só o 

governo do PT, como também dos demais partidos. Mencionou que o município de Cândido Godói 

está de parabéns, pois pode contar com o SAMU para salvar a saúde dos godoienses e do Hospital 

Santo Afonso. Parabenizou ainda o governo que mandou o SAMU e ressaltou que a pessoa que 

conseguiu trazer o SAMU para o município é mão direita do Dr. Valdi. Destacou que a saúde está 

de parabéns, pois está funcionando bem, e que o município está bancando tudo na saúde, pois o 

governo do Estado não repassou nenhuma verba este ano para Cândido Godói. A princípio era pra 
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ter sido liberada uma verba na semana anterior, mas o vereador não soube informar se ocorreu. O 

vereador Milton acredita que as estradas serão restauradas em breve, com as máquinas e com os 

novos operadores. Finalizou desejando uma boa semana de trabalho, uma boa noite e um bom 

retorno a todos. Agradeceu o seu espaço. O sétimo a se pronunciar foi o vereador Alcídio 

Seleprim, do MDB, que saudou a presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, a 

secretaria da Casa Patricia, as pessoas presentes no plenário, em especial a sua esposa Ivete e sua 

mãe Joana. Agradeceu ao prefeito Valdi pelo patrolamento do travessão da Linha dos Louros a Dr. 

Pedro. Desejou uma boa semana a todos e uma boa noite aos radiouvintes da Rádio Gêmeos. 

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

presidente. Iniciou seu pronunciamento dizendo que não queria se manifestar sobre a sessão de 

julgamento de uma possível infração política administrativa do prefeito Valdi, ocorrida no dia 04 de 

junho, mas como o vereador Jaime havia comentado no seu espaço, resolveu falar também sobre o 

assunto. Mencionou que devem caminhar para frente e esquecer o que passou e trabalhar pelo 

município, pois são representantes do povo. Referente a questão da saúde no município ressaltou 

que, conforme informação do prefeito, mais de R$ 500.000,00 já foram aplicados na saúde sendo 

tirados dos cofres do município. Relatou que há muito mais investimentos na saúde nos dois 

primeiros anos da atual gestão do que houve na gestão passada. Segundo o vereador Abel não está 

condenando ninguém, apenas informou o que consta nos livros. Referente à questão de ter sido 

avaliado ou não o processo administrativo, deve-se perguntar ao povo que se manifestou no dia da 

sessão de julgamento, o povo avaliou positivo e por isso festejou. Segundo o vereador Abel nada 

mais justo do que o povo fazer isso, pois são amigos que vieram dos quatro cantos, teve gente que 

veio três vezes para assistir a referida sessão de defesa. Disse que sabem o porquê foi movido esse 

processo, pois o povo não é bobo, toda população sabe que foi por questão política. Em sua opinião 

é ridículo um homem como o prefeito Valdi, que tanto fez por Cândido Godói, nos quatro cantos, 

passar por algo deste tipo. Agradeceu a todas as pessoas, as lideranças, as comunidades, que 

participaram da sessão de defesa do prefeito. Mencionou que vergonha foi de os vereadores terem 

aceitado o ofício do Ministério Público, poderiam ter aceitado, mas não precisavam ter colocado em 

votação. Todos sabem que o prefeito Valdi é um homem que nunca roubou nenhum centavo, não 

fez nada de errado. Destacou que não existe fato novo e o prefeito falou sobre isso na sua defesa. 

Em seguida disse que seria o último dia que se manifestaria sobre esse assunto do processo, porque 

quando inauguraram a nova sede do Poder Legislativo tinha pedido aos demais edis para pararem 

com essa política antiga. Finalizou estendendo um aperto de mão a todos que vieram prestigiar a 

sessão. Agradeceu o seu espaço. Posteriormente mencionou que participou do Fórum Municipal da 

Educação e parabenizou a professora Iracema Frolich e demais pessoas pela organização do evento. 

Em seguida relatou os seguintes dados importantes que foram informados no encontro do fórum: 

25% da lei do orçamento do município devem ser passados para educação e no município de 

Cândido Godói é repassado mais que 25% do orçamento, enriquecendo assim a educação do 

município. Destacou que Cândido Godói é um dos municípios da região com maior índice de 

investimento na educação. Acredita que os vereadores podem ajudar o fórum da educação 

aprovando as demandas, e assim ajudarão no crescimento da educação. Finalizou agradecendo a 

presença de todos e ressaltou que está a disposição dos munícipes de Cândido Godói. Agradeceu o 

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 Maurício, a funcionária da Casa Patricia, as pessoas presentes na 

sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Iniciou seu pronunciamento falando sobre o processo de 
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infração política administrativa que ocorreu na Casa Legislativa de Cândido Godói. Destacou que a 

defesa do prefeito, que segundo a vereadora nem poderia ser chamado de defesa, pois no dia da 

sessão de julgamento, só quis afrontar algumas pessoas, atingir e desviar do assunto tratado. A 

vereadora lembrou que na sessão de julgamento, durante a sua fala, havia mencionado algumas 

irregularidades que o prefeito Valdi teria cometido, não somente sobre a questão do plantão 24h do 

SAMU, que o vereador Abel insiste em dizer que não é fato novo. Mencionou que o plantão do 

SAMU é caso novo sim e todos sabem que é, o que não é fato novo é a questão do Dr. Valdi atender 

na prefeitura como prefeito e como médico no CFC e no seu consultório particular. Destacou que o 

povo presente na sessão de julgamento são pessoas que foram convocadas pelo prefeito, por 

ocuparem cargos de confiança (CCs) ou por terem gratificações (FGs) ou ainda por serem 

familiares do prefeito. Mencionou que quem estava presente na referida sessão não foi o povo, mas 

sim a frente democrática para o prefeito se sentir mais poderoso, porque na defesa o prefeito não 

falou nada, só enrolou. A vereadora Darlene questionou porque o prefeito não comentou nada em 

sua defesa quando ela falou, em seu espaço, que ele estava irregular. Em seguida mencionou que o 

prefeito mandou funcionários do setor de obras irem construir a casa de um ex-secretário e os 

eletricistas irem instalar a parte elétrica na referida casa. Os eletricistas disseram que a mando do 

gestor foram comprar o material e instalar na referida casa. Compraram o material de construção em 

loja local e empenharam nota na prefeitura, conforme consta no portal da transparência. A 

vereadora pediu ao vereador Abel se é justo a situação acima citada e se isso é um prefeito que age 

corretamente. Segundo a vereadora esse ocorrido mencionado acima é um erro gravíssimo. Quanto 

a questão do SAMU, plantão 24h, mencionou novamente que é fato novo sim e que se o promotor 

entender que é crime administrativo com certeza dará continuidade ao caso, que segundo a 

vereadora isso não ficará na Casa Legislativa, irá para a Promotoria e cabe a eles decidirem. 

Lamenta se os vereadores da frente democrática não conseguiram enxergar o que é correto e 

enxergar os erros grotescos cometidos pela atual administração, não só os acima citados, como 

também o caso de desvio de função da funcionária mencionada na sessão de julgamento. 

Vereadores da frente democrática disseram que sempre foi assim e sempre será. Portanto, segundo a 

vereadora Darlene, se continuará sendo assim, cada um responderá pelos seus erros. Finalizou 

agradecendo 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, aos 17 (dezessete) dias do mês de junho de 2019. 

 

 

 

 

 Darlene Rohleder                         Irmi Teresinha Lunkes Angst                     Valdir Theisen                          

 

 

 

  Jaime Luiz Welter                                 Jair Eberhardt                                     Milton Thomas 

 

 

 

  Hilda Kronbauer                                   Abel Hartmann                                 Alcídio Seleprim 
 


