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SÍNTESE DA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE VEREADORES DE CÂNDIDO GODÓI, REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 

2019, CORRESPONDENTE À TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 

TERCEIRA LEGISLATURA DE CÂNDIDO GODÓI – Aos 16 (dezesseis) dias do mês de 

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

presidente Darlene Rohleder 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. Saudou ainda os presentes na sessão, a assessoria, as funcionárias da 

Casa e os radiouvintes da Rádio Gêmeos. Logo após a presidente Darlene mencionou que a ata da 

vigésima primeira sessão ordinária do ano de 2019, conforme o Regimento Interno desta Casa 

esteve publicada no mural desde o dia 11 de dezembro de 2019, e esta sem propostas de emenda, foi 

aprovada por unanimidade de votos. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: Não houve 

correspondências a serem lidas. GRANDE EXPEDIENTE: O vereador Jaime Luiz Welter, líder 

da bancada dos Progressistas, saudou os colegas vereadores de bancada e em nome deles saudou 

a presidente, os demais colegas vereadores, a assessoria jurídica Sidinei e Mauricio, as servidoras 

da Casa Carine e Patrícia, as pessoas presentes na sessão e os radiouvintes da Rádio Gêmeos. 

Lembrou que essa é a ultima sessão ordinária de 2019 e disse que realizando uma avaliação do 

trabalho realizado durante o ano, pode constatar que o mesmo foi intenso e produtivo com muitas 

atividades. Agradeceu aos vereadores progressistas e demais membros do partido pela oportunidade 

de ter sido líder da bancada em 2019. Em nome do Partido Progressista desejou aos colegas 

vereadores, aos funcionários, a assessoria jurídica, as pessoas presentes na sessão e radiouvintes da 

Rádio Gêmeos um Feliz Natal e um próspero ano novo. Finalizou agradecendo o espaço. Em 

seguida a vereadora Hilda Kronbauer, líder da bancada do PT, saudou a presidente, os colegas 

vereadores, as servidoras da Casa, a assessoria jurídica, os ouvintes da Rádio Gêmeos e as pessoas 

presentes na sessão. Lembrou que na quinta-feira, dia 12 de dezembro, participou da caminhada 

luminosa organizada pelos professores do município de São Paulo das Missões, onde professores de 

toda região se reuniram para mais uma vez realizar uma manifestação de repúdio devido ao que está 

acontecendo com essa classe de profissionais, através do projeto de lei que tramita na Assembleia, o 

qual retira vários direitos dos servidores, especialmente dos professores. Mencionou que na mesma 

noite (12/12) também participou do natal luz encantado da Terra dos Gêmeos realizado na praça 

Pedro Duarte. Convidou toda população para participar das demais programações de natal, que 

serão realizadas nos dias 17 e 23 de dezembro. Destacou que participou da Cavalgada do Bem, onde 

o Piquete Sentinela da Coxilha com seus cavalarianos percorreram a cidade recolhendo 

mantimentos para o Hospital Santo Afonso e para o Asilo de Guarani das Missões. Ressaltou que 

foram arrecadados mais de 500 Kg de alimentos e 60 Kg de material de limpeza e higiene. 

Finalizou agradecendo o espaço. Posteriormente o vereador Abel Hartmann, líder da bancada do 

MDB, saudou a presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica Sidinei, os radiouvintes da 

Rádio Gêmeos e as pessoas presentes na sessão. Primeiramente justificou a ausência da bancada do 

MDB na 6ª sessão extraordinária (onde foi votado o projeto de resolução nº 05/2019), dizendo que 

todos sabem como é importante para qualquer prefeito de qualquer município receber de volta da 

Câmara de Vereadores o dinheiro que não foi gasto durante o ano. Mencionou que são um grupo 

sério, e o dinheiro que a Câmara tinha disponível para gastar em 2019, que sempre corresponde a 

7% da arrecadação do Município, não foi totalmente utilizado. Esse dinheiro costuma ser devolvido 

ao Executivo no dia 31 de dezembro de cada ano. Ressaltou que esta parceria entre os dois poderes 

é muito importante. Assim acontece em muitos municípios da região, como exemplo citou as 

cidades: São Pedro do Butiá trabalha com apenas 4% da arrecadação e devolveu recurso ao 
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Executivo; Novo Machado devolverá R$ 370.000,00 ao Executivo. Em seguida mencionou que a 

Mesa Diretora da Casa este ano decidiu fazer diferente, ou seja, ela mesma distribuir o dinheiro que 

não foi gasto, entre algumas entidades do Município. Destacou que poderiam ter sentado juntos, 

todos os vereadores, e sugerido esta ideia ao prefeito. Segundo o vereador Abel parece que faltou 

um pouco de bom senso e responsabilidade no encaminhamento deste projeto da Câmara em 

distribuir de forma aleatória o dinheiro para entidades do Município, principalmente no ano que 

antecede o ano eleitoral, pois segundo o vereador, isso é perigoso e pode ser mal interpretado. 

Conforme o vereador Abel, a partir de 1º de janeiro de 2017, pela lei nº 13.019, não se pode mais 

repassar dinheiro/recursos às entidades. Disse que todos conhecem as responsabilidades de cada 

poder e que isso não é permitido por lei e deve-se agir dentro da legalidade. Concluiu dizendo que 

por esses motivos a bancada do MDB não se fez presente na sessão extraordinária, mesmo sabendo 

que no artigo 144 do Regimento Interno diz que: “uma sessão extraordinária pode ser aberta com 

a presença da maioria absoluta dos vereadores” (artigo citado errado, o correto é 136, §4º novo 

RI). Mencionou que não poderiam votar a favor, pois estariam concordando com uma ação 

inconstitucional e deixando de atender várias outras entidades que também gostariam de receber 

uma ajuda financeira, e também não poderiam votar contra, pois estariam entrando num jogo 

político, colocando as entidades contra os poderes Legislativo e Executivo. Finalizou dizendo que 

não irá mais tocar nesse assunto e irá usar o seu outro espaço (explicações pessoais) para explicar 

ideias que tem para melhorar o desenvolvimento da comunidade. Desejou uma boa sessão a todos e 

agradeceu o espaço. PROJETOS DO PODER EXECUTIVO APRESENTADOS: Conforme o 

artigo 106 do Regimento Interno foi feito acordo de líderes para serem lidas somente as ementas e 

justificativas dos projetos extensos. Projeto de Lei nº 040/2019 – Institui a Política Municipal de 

Saneamento Básico, o PMSB e o PMGIRS do Município de Cândido Godói/RS, reestrutura o 

Conselho Municipal de Meio Ambiente e o Fundo Municipal de Meio Ambiente; Projeto de Lei nº 

041/2019 – Autoriza o Executivo Municipal a criar 01 (um) cargo de Auxiliar de Serviços Gerais; 

Projeto de Lei nº 042/2019 – Autoriza o Executivo Municipal a criar 02 (dois) cargos de Monitor 

(a) de Creche; Projeto de Lei nº 043/2019 – Autoriza a Contratação Emergencial de Professores; 

Projeto de Lei nº 044/2019 – Altera Disposições da Lei Municipal nº 2.060/2009 (quadro de 

cargos em Comissão e Funções Gratificadas); Projeto de Lei nº 045/2019 – Estabelece a 

Implantação de Normas de Fiscalização em Estabelecimentos denominados como espaços lúdicos e 

de recreação infantil no Município de Cândido Godói. PROJETO DO PODER EXECUTIVO 

VOTADO: Emenda nº 07/2019 ao Projeto de Lei nº 039/2019 – Altera os incisos III, IV e V e 

acrescenta o parágrafo terceiro ao artigo 7º, do Projeto de Lei nº 039/2019. Foi realizada a leitura da 

emenda e dos pareceres das comissões. Durante a discussão o vereador Jaime Luiz Welter fez seu 

pronunciamento e em seguida a mesma foi aprovada, nos termos do art. 52, §4º, da Lei Orgânica 

Municipal, por maioria simples dos Vereados aptos a votação (4 votos), sendo considerado 

como ausentes para fins específicas de votação os Vereadores que se absteram de votar (4 

vereadores: Hilda, Abel, Alcidio e Milton). A Presidente também se manifestou favorável pela 

aprovação; Projeto de Lei nº 039/2019 com a emenda nº 07/2019 - Orça a Receita e fixa a 

Despesa do Município de Cândido Godói para o exercício financeiro de 2020. Durante a discussão 

o vereador Jaime Luiz Welter fez seu pronunciamento e em seguida o mesmo foi aprovado com a 

emenda nº 07/2019 por unanimidade de votos. PROPOSIÇÕES: Milton Thomas (MDB): - 

Moção com associação dos vereadores Hilda Kronbauer (PT) e Jair Eberhardt (Progressistas): 
solicita ao Poder Legislativo que envie Moção parabenizando os finalistas do Campeonato 

Municipal de Bocha – Edição 2019: Campeão - Oriental da Linha São Bonifácio, Vice-campeão - 

Minuano da Linha Natal, 3º lugar Piscina e em 4º lugar Clube Tamoio. Durante a discussão os 
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vereadores Hilda Kronbauer e Jair Eberhardt fizeram seus pronunciamentos e em seguida a mesma 

foi aprovada por unanimidade de votos. Bancada dos Progressistas: - Moção: solicita ao Poder 

Legislativo que envie moção endereçada a Câmara dos Deputados e Senado Federal, demonstrando 

apoio a Defesa de um plano Nacional de Distribuição de Canais, Liberação de Publicidade 

Institucional, Inclusão das TVs Comunitárias em Sinal Aberto e Respeito aos Artigos 28 e 29 da Lei 

Federal 9.610/98, objeto de debate na Frente Parlamentar em Defesa da Democratização da 

Comunicação e das Rádios e Televisões Comunitárias e Mídias Sociais do Rio Grande do Sul, na 

ALERG (Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul). – Aprovada por unanimidade 

de votos; - Indicação: indica ao Poder Executivo Municipal, considerando que mesmo com a 

destinação de valores constantes na Resolução nº 05/2019, a qual o legislativo já abriu mão de R$ 

365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais), destinados a algumas entidades, restarão valores 

ao final desta terceira sessão legislativa (2019) aproximadamente, R$ 123.944,00 (cento e vinte três 

mil novecentos e quarenta e quatro reais), os quais indicamos que o Prefeito Municipal preceda com 

repasses à Sociedade Bom Sucesso da Linha Acre, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o 

restante a Associação Hospitalar Santo Afonso. Durante a discussão os vereadores Hilda 

Kronbauer, Darlene Rohleder, Valdir Theisen, Milton Thomas, Abel Hartmann, Jaime Luiz Welter 

fizeram seus pronunciamentos e após o assessor jurídico Sidinei explicou sobre a lei de parcerias 

voluntárias. Em seguida a mesma foi aprovada por 05 votos favoráveis e 04 votos contrários. - 

Pedido de Informação nº 017/2019: solicita ao Poder Executivo Municipal que informe a esta Casa 

Legislativa, os valores repassados diretamente a Expocandi 2019, bem como a discriminação dos 

valores e notas fiscais pagos com recursos do caixa da Prefeitura Municipal, atinentes as despesas 

com a realização da Feira. - Pedido de Informação nº 018/2019: solicitam ao Presidente da 11ª 

EXPOCANDI 2019, que informe a esta Casa Legislativa, cópia integral da prestação de contas, 

contendo todas as informações referentes a entradas, saídas, gastos com shows, verbas recebidas do 

executivo municipal, etc., enfim, a prestação de contas total. Darlene Rohleder (Progressistas): - 

Moção: solicita ao Poder Legislativo que envie Moção de congratulações ao aluno Bruno Daniel 

Klein, do 6º ano do Instituto Estatual de Educação Cristo Redentor. Premiado com medalha de 

bronze na OBMEP- Olímpiada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Particulares, 

obtendo o 6º Lugar entre 114 alunos premiados do Rio Grande do Sul nível 1. Cumpre ainda 

ressaltar que esta Olimpíada é a nível nacional, com mais de 18 milhões de alunos participantes, em 

três níveis escolares, Nível 1: sexto e sétimo ano, Nível 2 oitavo e nono ano e Nível 3 ensino médio, 

o que mostra e engrandece ainda mais esta belíssima conquista. Durante a discussão os vereadores 

Jaime Luiz Welter, Hilda Kronbauer e Valdir Theisen fizeram seus pronunciamentos e em seguida a 

mesma foi aprovada por unanimidade de votos. - Moção com associação do vereador Milton 

Thomas (MDB): solicita ao Poder Legislativo que envie moção de congratulação ao casal Aloísio 

Desiderio Silva e Libania Silva, pela comemoração de 45 anos de casados, as Bodas de Rubi, bem 

como parabenizar este casal pela ação social realizada na festividade, onde angariaram fraldas 

geriátricas para doação a algumas pessoas acamadas e entidades beneficentes, parabéns ao casal por 

este lindo gesto e desejamos longa vida matrimonial. Durante a discussão o vereador Milton 

Thomas fez seu pronunciamento e em seguida a mesma foi aprovada por unanimidade de votos. 

Abel Hartmann (MDB): - Indicação (realizada oralmente): indica ao Poder Executivo Municipal 

que, através do setor competente, estude a possibilidade de novamente, no ano de 2020, firmar um 

convênio entre a Administração Pública Municipal, o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) 

e os professores estagiários do Curso Normal (Diurno) e Curso Normal – Aproveitamento de 

Estudos (Noturno) do Instituto Estadual de Educação Cristo Redentor, para formalizar o pagamento 

de uma remuneração mensal para os estudantes destes cursos durante o período de seu estágio 
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curricular nas escolas. Temos poucas escolas com curso de formação de professores em nossa 

região. Por isso, cabe à comunidade godoiense e aos Poderes Públicos que a representam, prestar 

todo apoio ao Instituto Cristo Redentor para garantir a permanência deste curso em nosso 

município.  Trata-se de um auxílio para eventuais despesas com materiais didáticos, sem que isto 

caracterize um vínculo empregatício com o município e sabe-se que o dinheiro gasto em educação 

não é despesa, mas sim, investimento. Durante a discussão o vereador Jaime Luiz Welter fez seu 

pronunciamento e em seguida a mesma foi aprovada por unanimidade de votos. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A primeira a falar foi a vereadora Irmi Teresinha Lunkes Angst, 

dos Progressistas, que saudou a presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, as 

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

aluno Bruno Klein e seus familiares pelo conquista da medalha de bronze na Olimpíada de 

Matemática. Desejou a todos os munícipes um feliz natal e um próspero ano novo. Agradeceu o 

espaço. O segundo a se pronunciar foi o vereador Jair Eberhardt, dos Progressistas, 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. Desejou a todos os munícipes um feliz e 

abençoado natal e um excelente ano de 2020. Agradeceu o espaço. O terceiro pronunciamento foi 

do vereador Valdir Theisen, dos Progressistas, que saudou a presidente, os colegas vereadores, a 

assessoria jurídica, as funcionárias da Casa, a família do ex-vereador Mauri Klein, o Sr. Cesar 

Ames e o Sr. Alexandre Wastoski presentes na sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Mencionou 

que no decorrer do ano de 2019 aprovaram praticamente todos os projetos encaminhados pelo 

Executivo. Lembrou que fez parte da Mesa Diretora durante o presente ano e se orgulha muito do 

trabalho realizado pelos progressistas, sempre em favor da comunidade e pelo o que é certo/correto. 

Parabenizou a diretoria do Partido Progressista que sempre os auxiliam e os orientam em projetos 

polêmicos e outros assuntos. Desejou um bom trabalho à mesa diretora, que será escolhida logo em 

seguida, para o exercício de 2020, bem como desejou a todos os munícipes, aos colegas vereadores 

e suas famílias um feliz e abençoado natal e um próspero ano novo repleto de realizações. O quarto 

a se pronunciar foi o vereador Jaime Luiz Welter, dos Progressistas, que saudou a presidente, os 

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

os radiouvintes da Rádio Gêmeos. Mencionou que o orçamento da Câmara é de total 

responsabilidade da Mesa Diretora e a mesma no fim do ano de 2019 propôs onde poderiam ser 

usadas as sobras dos recursos do Poder Legislativo. Lembrou que os repasses às associações é 

constitucional, é legal, e para receber o recurso às entidades devem ter realizado o cadastro na 

prefeitura e apresentar projeto a ser executado. Ressaltou que havendo bom senso do Executivo 

Municipal é possível sim realizar os repasses e essa forma de indicar os recursos já vem de muitos 

anos. Referente a 6ª sessão extraordinária, na qual estava em pauta o projeto de resolução dos 

repasses a entidades, onde os vereadores do MDB não participaram, disse que é um ato de 

irresponsabilidade, pois segundo o vereador Jaime os vereadores devem ter posição de votar contra 

ou a favor dos projetos, mas não se esconder e deixar de participar da sessão. Lembrando que dessa 

parte dispensa apenas a vereadora Hilda, pois na noite que foi feita a convocação para sessão extra a 

mesma avisou que provavelmente não poderia participar, pois já tinha outro compromisso. 

Agradeceu aos assessores jurídicos Sidinei e Mauricio, as servidoras da Casa Patrícia e Carine pelo 

trabalho e ajuda prestada nas atividades parlamentares. Em seu nome e de toda sua família, desejou 

aos colegas vereadores, aos assessores jurídicos, as servidoras da Casa e a todos os munícipes um 

feliz e abençoado natal e um próspero 2020. Agradeceu o espaço. A quinta a falar foi a vereadora 

Hilda Kronbauer, líder de bancada do PT, que saudou a presidente, os colegas vereadores, as 

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



 

5 
 

Gêmeos. Primeiramente fez a leitura da matéria publicada na edição do Jornal A Gazeta do Povo do 

dia 13 de dezembro: “No dia 9 de dezembro, no evento da Formatura-Geral alusiva ao 21º 

Aniversário de Criação do CRPO Fronteira Noroeste e 14º Aniversário de Criação do 4º Batalhão 

de Polícia de Área de Fronteira da Brigada Militar, foi concedido ao prefeito de Cândido Godói 

senhor Valdi Luis Goldschmidt o Diploma de Amigo do 4º Batalhão de Área de Fronteira. A 

distinção recebida é um reconhecimento as ações do prefeito em prol da nossa Brigada Militar, 

principalmente a construção do prédio que será usado para o quartel do Grupamento da Brigada 

Militar do nosso Município”. Mencionou que a homenagem/honraria se deve também a ela que fez 

a indicação para reorganizar e reestruturar o CONSEPRO e aos demais vereadores, pois a causa foi 

abraçada pela Câmara de Vereadores e juntos chamaram a comunidade e reorganizaram o 

CONSEPRO e será construído o prédio próprio da Brigada Militar pela prefeitura municipal. 

Ressaltou que o ano de 2019 está terminando e infelizmente não se tem somente coisas boas para 

festejar, pois a cada dia se vê mais trabalhadores desempregados e direitos sendo tirados. Os 

professores para lutar pelos seus direitos e remuneração justa tiveram que entrar em greve. Desejou 

um feliz e abençoado natal e um próspero 2020 a todos. Agradeceu o espaço. O sexto a se 

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

vereadores, a assessoria jurídica, as funcionárias da Casa, os radiouvintes da Rádio Gêmeos e os 

Srs. Alexandre Wastoski e Cesar Ames presentes na sessão. De forma especial saudou a família do 

Sr. Mauri Klein e os parabenizou pela conquista da medalha de bronze do filho Bruno na Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), ficando em 6º lugar entre 114 alunos 

premiados do RS. Desejou a todos os munícipes muita saúde e mencionou que está passando por 

um momento complicado com sua família, devido à demência frontal temporal da esposa, que 

necessita de muitos cuidados. Destacou ainda que devido este fato não pode se fazer presente em 

todas as programações das comunidades. Disse que o ano de 2019 foi muito bom, com uma safra 

boa e desejou que o ano de 2020 seja melhor ainda. Pediu desculpas se ofendeu alguém no presente 

ano e desejou a todos um feliz natal e um próspero ano novo. Agradeceu o espaço. O sétimo a falar 

foi o vereador Alcídio Seleprim, do MDB, que saudou a presidente, a assessoria jurídica, os 

colegas vereadores, as servidoras da Casa, as pessoas presentes na sessão e os ouvintes da Rádio 

Gêmeos. O vereador Alcidio disse que o vereador Jaime os chamou de incompetentes, mas 

informou a ele que na Linha Timbaúva, Linha dos Louros, Linha Dr. Pedro, Linha Treze e Linha 

Abrantes, há muitos evangélicos que os cobraram sobre o repasse de valores às entidades, e que os 

mesmos acharam melhor usar os recursos para reformar as estradas e entradas das propriedades,  

justificando assim o porquê não votou contra e nem a favor dos repasses. Desejou a todos um feliz e 

abençoado natal e um próspero 2020. Agradeceu o espaço. O oitavo a se pronunciar foi o vereador 

Abel Hartmann, do MDB, que saudou a presidente, os colegas vereadores e os presentes na 

sessão. Saudou a família do Sr. Mauri Klein e parabenizou o Bruno Daniel Klein pela conquista da 

medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática. O vereador Abel disse que não pôde se 

calar quanto à fala do vereador Jaime. Questionou o vereador Jaime quem é ele para julgar os outros 

e que é ele para chamar alguém de irresponsável. Disse ainda que o vereador Jaime deve olhar para 

trás, e que quem sabe o “chapéu” irá servir para ele. Agradeceu aos colegas vereadores pela 

aprovação de sua indicação, e aproveitou para dividir com a comunidade sua alegria dessa iniciativa 

que já vem contemplando aproximadamente 50 jovens no Município de Cândido Godói. O vereador 

Abel pensa que assim se concretiza a ideia de que a política serve para melhorar a vida das pessoas. 

Lembrou que a presente sessão é a última sessão ordinária do ano de 2019 e mencionou que já se 

passaram três anos de mandato, sendo este um bom momento para avaliar o trabalho já realizado. 

Afirmou que conseguiu contribuir com o trabalho do Poder Legislativo apresentando indicações, 
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moções, discutindo vários projetos de lei, emendas, participando de muitas reuniões, levando as 

reivindicações diretamente aos setores competentes e atendendo a população na Câmara de 

Vereadores. Convidou todos para participarem da programação natalina a ser realizada no dia 17 de 

dezembro na praça municipal. Desejou um feliz natal e um próspero 2020 a todos. Agradeceu o 

espaço. Em seguida a vereadora Darlene Rohleder do PP, prestou contas do exercício de 2019 

mencionando que a Mesa Diretora no ano de 2019 foi constituída pelos seguintes membros: 

Presidente: Darlene Rohleder; Vice-Presidente: Irmi Teresinha Lunkes Angst; 1º Secretário: Valdir 

Theisen; 2º Secretário: Jaime Luiz Welter. O Poder Legislativo possui duas Comissões Temáticas 

Permanentes que analisam os projetos de lei antes mesmo que eles entram em pauta. As Comissões 

Permanentes são órgãos de estudo das matérias submetidas a deliberações da Câmara, que são: a 

Comissão de Redação e a Comissão de Constituição, Justiça e Finanças. No de 2019 o Poder 

Legislativo contou com a prestação de serviços de 05 servidores, sendo 02 de provimento em 

caráter efetivo (concurso público) e 03 de caráter comissionado (livre nomeação e exoneração). A 

atividade Parlamentar do Poder Legislativo é realizada de reuniões, sessões, em que os vereadores 

se reúnem ordinariamente e extraordinariamente para discutir e votar questões de interesse da nossa 

comunidade. O Poder Legislativo também presta homenagem a cidadãos e celebra fatos 

memoráveis com repercussão direta ou indireta na vida de todos, através de sessões solenes. 

Ocorreram 22 Sessões Ordinárias (estas já estão regimentadamente previstas e ocorrem na 1ª e 3ª 

segunda-feira do mês); O recesso legislativo em relação ao primeiro ano de cada legislatura ocorre 

no mês de fevereiro, sendo que nos demais anos o recesso será de 1º a 31 de janeiro (segundo, 

terceiro e quarto ano de cada Legislatura); 06 Sessões Extraordinárias; 01 Sessão Solene que 

ocorrerá no dia 19 de dezembro, de Concessão de Título Honorífico de Cidadão Benemérito e 

Concessão de Título Honorífico de Cidadão Godoiense; 02 Sessões Especiais: A primeira sessão 

ocorreu no dia 16 de maio de 2019, das 9h às 17h, para ouvir a oitiva das testemunhas e do 

denunciado do Processo Político-Administrativo nº 01/2019. A segunda sessão que ocorrerá após a 

presente sessão ordinária para eleição da nova Mesa Diretora para o exercício de 2020; 01 Sessão 

Especial do Projeto Vereador Por Um Dia, de autoria da Ex-vereadora Iolanda Isabel Seibel 

Ludwig, ocorreu em 14 de agosto de 2019, com alunos do 6º ao 9º ano da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental General Osório da Linha Timbauva. Todas as sessões (ordinárias, 

extraordinárias, especiais, solenes) foram transmitidas pela Rádio Gêmeos, rádio comunitária do 

município. Das 22 sessões ordinárias realizadas, em 08 a Tribuna Popular foi ocupada pelos 

seguintes: Ex-prefeito Guerino Backes, apresentou de considerações sobre o Processo de contas de 

gestão do exercício de 2016 (na 1ª sessão ordinária); Coordenadora das Mulheres Rurais senhora 

Adelis Andzrevski falou sobre o Encontro das Mulheres que ocorrerá no dia 08 de março, bem 

como sobre a Previdência. (na 3ª sessão ordinária); Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais senhor Max Göetze Filho, falou sobre a Previdência (na 4ª sessão ordinária); Vigário da 

Paróquia Nossa Senhora das Dores, Padre Valcir Puhl, falou sobre a Campanha da Fraternidade de 

2019 (na 5ª sessão ordinária); A presidente do Conselho Municipal de Educação, senhora Iracema 

Maria Frolich, falou sobre a organização do Conselho Municipal de Educação e a importância que 

tem o Sistema Próprio de Ensino em nosso município (na 6ª sessão ordinária); O Promotor de 

Justiça, senhor Gabriel Munhoz Capelani, falou acerca do Conselho Tutelar e suas funções, 

notadamente, a proteção das garantias e direitos das crianças e adolescentes à Luz da Lei 8.069/90 

(na 18ª sessão ordinária); A Diretora Administrativa da Associação Hospitalar Santo Afonso, 

senhora Rosmaite Immich, falou acerca de assuntos inerentes ao Hospital (na 19ª sessão ordinária); 

A Professora Cátia Regina Damer e os alunos Cristina Kaspary do 3º ano B do Instituto Estadual de 

Educação Cristo Redentor e Daniel Naumann do 9º ano da Escola Municipal de Ensino 
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Fundamental São Luiz Gonzaga, falaram sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa 2019 (21ª sessão 

ordinária). Quanto aos projetos de lei foram 06 Projetos de Lei oriundos do Poder Legislativo, 

sendo 05 aprovados e 01 ficou em estudo a pedido da própria autora Hilda Kronbauer; Até a 

presente data (16/12/2019) foram protocolados na Câmara 45 Projetos de Lei oriundos do Poder 

Executivo, destes foram aprovados 32 PLs do ano de 2019 + 03 PLs do ano de 2018), totalizando 

total 35 projetos de lei com os que ficaram em estudo na Casa final do ano de 2018. (Os 03 PLs de 

2018 são PL 45, 46 e 47) ficaram em estudo, pois haviam sido apresentados na 22ª Sessão 

Ordinária de 2018, no dia 17 de dezembro de 2018, não havendo tempo hábil para votá-los em 

sessão). Projetos de lei reprovados até dia 16/12/2019 foram dois, ou seja, o PL 21 e PL 24/2019. 

Foram retirados 04 projetos de lei: PL 04, 05, 06/2019, através do ofício 57/2019 do Poder 

Executivo, protocolado dia 14/03/2019 e PL 08/2019, através do ofício 50/2019 do Poder 

Executivo, protocolado dia 11/03/2019. Na Casa ficaram 07 projetos de lei em estudo (PL 34 que 

aguarda resposta do TCE e  os PLs 40, 41, 42, 43, 44 e 45 que foram apresentados na presente 

sessão e por esse motivo ainda não foram votados).  Teve 07 Emendas do Poder Legislativo aos 

projetos de lei no ano de 2019 (PL 46/2018, PL 47/2018, PL 01/2019, PL 12/2019, PL 20/2019, PL 

25/2019 e PL 39/2019) e todas foram aprovadas; 01 emenda à Lei Orgânica Municipal apresentada 

e aprovada por unanimidade de votos; Foram apresentadas e aprovadas 05 Resoluções. Foram 

apresentados 04 Projetos de Decretos Legislativos no ano de 2019 e votados 05 (pois o Projeto de 

Dec. Leg. 02/2018 foi apresentado na 22ª sessão ordinária de 2018 e votado na 1ª sessão ordinária 

de 2019 que se transformou no decreto nº 01/2019):  Decreto Legislativo nº 01/2019 - Dispõe sobre 

a aprovação das Contas de Governo do Município de Cândido Godói, referente ao exercício de 

2016; Decreto Legislativo nº 02/2019 - Aprova a Mensagem de Veto nº 01/2019, atinente ao §5º do 

art. 1º do Projeto de Lei nº 47/2018 (Emenda Legislativa); Decreto Legislativo nº 03/2019 - Aprova 

a Mensagem de Veto nº 02/2019, atinente ao art. 2º e § 1º do art. 4º do Projeto de Lei do Poder 

Legislativo nº 03/2019; Decreto Legislativo nº 04/2019 - Rejeita a Mensagem de Veto nº 03/2019, 

atinente ao Projeto de Lei do Legislativo nº 02/2019; Decreto Legislativo nº 05/2019 - Dispõe sobre 

a aprovação das Contas de Governo do Município de Cândido Godói, referente ao exercício de 

2017. Foram feitas 92 indicações e 49 moções (incluindo moção de congratulação, de apelo, de 

protesto e de repúdio); O Poder Legislativo, além de discutir e votar projetos de lei, também é órgão 

fiscalizador da Administração Pública. Um forma de fiscalizar é formulando pedidos de 

informações. Nesse ponto, foram realizados 18 pedidos de informações. No ano de 2019 a Câmara 

de Vereadores recebeu a visita de alunos, de vários munícipes e representantes de entidades para 

discutir assuntos de seu interesse, dar sugestões e trazer ao conhecimento dos vereadores os 

problemas que o Município enfrenta. Resumo de Atividades e eventos com participação do Poder 

Legislativo: Sessão Especial Vereador Por Um Dia com alunos do 6º ao 9º ano das E.M.E.F. 

General Osório da Linha Timbauva; Audiências Públicas das Metas Fiscais; CONSEPRO 

(Conselho Pró-Segurança Pública); Pró-Terceira Idade; Alterações na Lei Orgânica Municipal; 

Processo Por Infração Política-Administrativa nº 001/2019, de 06 de março de 2019, para análise de 

improbidade administrativa do Prefeito Municipal Valdi Luis Goldschmidt, que ao exercer o cargo 

de médico plantonista privilegiando, em tese, esta função em detrimento do interesse público; 

Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2019 Contratação Temporária de Agente de Apoio devido 

licença gestante da Servidora titular do cargo, Sra. Carine Maria Zydek Paulus; Audiência Pública 

sobre o Saneamento Básico entre outras. O servidor Geison Andre Schvider participou do Curso 

sobre “Ouvidorias Municipais – Lei de Proteção e Defesa do Usuário de Serviços Públicos” da 

DPM, no dia 21 de maio de 2019 no FEMA Unidade III em Santa Rosa (inscrição gratuita) e o  

servidor Mauricio Klein Gonçalves participou do curso sobre “A Declaração de Direitos da 
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Liberdade Econômica Aplicada ao Município (Lei 13.874)” do IGAM, nos dias 16, 17 e 18 de 

outubro de 2019 em Porto Alegre. Quanto a questão de diárias, a presidente Darlene Rohleder 

participou na XXII Marcha A Brasilia Em Defesa Dos Municípios, nos dias 08, 09, 10 e 11 de abril 

de 2019 em Brasília/DF com dispêndio de 4,5 (quatro e meia) diárias no valor de R$ 650,00 cada, 

totalizando o valor de R$ 2.925,00. O servidor Mauricio Klein Gonçalves participou do curso sobre 

“A Declaração de Direitos da Liberdade Econômica Aplicada ao Município (Lei 13.874)” do 

IGAM, nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2019 em Porto Alegre, com dispêndio de 3 (três) diárias 

no valor de R$ 250,00 cada, ao totalizando o valor de R$ 750,00. Em seguida falou sobre as 

informações financeiras e contábeis. O orçamento inicial da Câmara Municipal de Vereadores de 

Cândido Godói vigente no ano de 2019 foi fixado em R$ 1.134.304,32 (7%). Esse valor é dividido 

em 12 parcelas, representando cada mês do ano, havendo um repasse mensal de R$ 94.525,36. O 

Poder Legislativo disponibilizou de recursos do seu orçamento ao Poder Executivo no valor de R$ 

25.000,00 para que este, mediante lei de sua autoria, pudesse repassar recurso à ACI para utilização 

da importância para fomentar as MEIS do nosso município, para que assim possam gerar mais 

vendas e mais resultados financeiros, melhorando consequentemente a economia da nossa cidade, 

bem como buscando profissionais independentes para acompanhar as empresas nas definições de 

planos e ações em nosso município, entre outras atividades voltadas especificamente para fortalecer 

o comércio local; O Poder Legislativo disponibilizou de recursos do seu orçamento ao Poder 

Executivo no valor de R$ 365.000,00 para que este, mediante lei de sua autoria, pudesse repassar 

recurso as seguintes entidades/associações: Associação Hospitalar Santo Afonso, o valor de R$ 

215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), para utilização da mencionada importância na finalização 

da execução do PPCI, o qual será aplicado em mais uma saída de emergência, parte interna com 

paredes e portas de emergência e alarme de detecção de incêndio, bem como para custeio e 

aquisição de equipamentos; CONSEPRO (Conselho Comunitário Pró Segurança Pública), o valor 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que será de fundamental importância para fomentar a entidade, 

especialmente para compra de mobília e equipamentos do novo prédio da entidade; Associação 

Cultural Terra dos Gêmeos, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que engloba quatro 

entidades (CTG Sentinela da Coxilha, Grupo Hannover, Braspol e Associação Cultural Martin 

Wobeto Filho), sendo R$ 10.000,00 para cada entidade. O valor será para fomentar estas entidades; 

AMMUR (Associação Municipal das Mulheres de Cândido Godói), o valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), também necessário para fomentar esta entidade; Associação dos Servidores Municipais, 

o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), necessário para a compra de equipamentos e manutenção 

da sede da entidade;  Associação Esportiva e Cultural Tamoio, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), necessário para a compra de equipamentos e manutenção da sede da entidade, bem como 

para fomentar a pratica de esportes; AGE (Associação Godoiense de Esportes), o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), necessário para fomentar a pratica de esportes; APAPE (Associação dos 

pais e amigos e pessoas especiais), o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), necessário para custear 

as despesas da entidade que é de fundamental importância para o município; Associação dos 

Estudantes de Cândido Godói, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), necessário para custear as 

despesas de transportes de nossos estudantes; AGECANDI (Associação dos Gêmeos de Cândido 

Godói), de Linha São Pedro, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), necessário para fomentar esta 

entidade e auxiliar nas despesas da mesma. Além disso, foi adquirida através de dispensa de 

licitação uma impressora multifuncional; mesa de som, caixa de som, microfones; roteador; 

confecção de 30 exemplares do Regimento Interno e 30 exemplares da Lei Orgânica Municipal para 

a Câmara de Vereadores. Os princípios da economicidade, da transparência, da eficiência, da 

publicidade e da moralidade pública foram as diretrizes da gestão do ano 2019 do Poder 
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Legislativo. Os ditames constitucionais foram respeitados e defendidos. Realizadas todas as 

despesas do Poder Legislativo, incluindo a cedência de recurso do seu orçamento ao Poder 

Executivo, o saldo remanescente do orçamento da Câmara constou de R$ 121.450,32 (total que 

sobrou R$ 486.450,32 – R$ 365.000,00 sugerido a ser repassado às entidades = R$ 121.450,32). O 

Poder Legislativo de Cândido Godói, representado pela Mesa Diretora e com o apoio dos demais 

Vereadores, veio ao longo do ano trabalhando, sempre privilegiando um debate e uma análise de 

cada projeto de lei, oportunizando assim o contraditório e respeito aos princípios democráticos, 

demonstrando todo respeito existente entre as instituições governamentais. Com estas ações 

realizadas pelos vereadores se conseguiu atender os projetos importantes e que visam o crescimento 

do município. Agradeceu os colegas vereadores de bancada e os demais colegas vereadores, a 

assessoria jurídica Sidinei, Mauricio e Geison, as funcionárias da Casa Patricia e Carine e a todos 

que de alguma forma estiveram envolvidos durante o decorrer deste ano. Mencionou que foi um ano 

de muitos desafios, pois é novata na política, 1º mandato, mas obteve grande aprendizado. Com 

isso, concluiu dizendo que se teve um ano legislativo, intenso, com grandes debates, várias 

discussões, vários projetos aprovados, o que demonstra acima de qualquer coisa a seriedade dos 

vereadores para com a comunidade, e desejou que em 2020 se possa atender e alcançar ainda mais 

metas e objetivos, que visem o bem comum local. Desejou a todos um feliz natal e um próspero ano 

novo. Posteriormente a presidente Darlene lembrou aos vereadores que logo após a presente sessão 

ordinária ocorrerá a Sessão Especial para escolha da Mesa Diretora para o exercício de 2020. 

Lembrou também que na quinta-feira, dia 19/12, às 19h e 30min haverá Sessão Solene para 

concessão de Título Honorífico de Cidadão Benemérito e Título Honorífico de Cidadão Godoiense. 

Informou que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 03 de fevereiro de 2020, ou seja, 1ª 

segunda-feira do mês de fevereiro, devido o recesso ser em janeiro, conforme art. 24 § 2º da Lei 

Orgânica Municipal. Em seguida a presidente da Casa Darlene Rohleder deu por encerrada a 

presente Sessão Ordinária. Plenário V. Marisa C. R. Rohleder da Câmara Municipal de Vereadores 

de Cândido Godói, aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro de 2019. 
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