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SÍNTESE DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE CÂNDIDO GODÓI, REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2020, 

CORRESPONDENTE À QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA TERCEIRA 

LEGISLATURA DE CÂNDIDO GODÓI – Aos 02 (dois) dias do mês de março de 2020, às 19h 

(dezenove horas), no Plenário Vereadora Marisa C. R. Rohleder, a presidente Irmi Teresinha 

Lunkes Angst saudou os seguintes Vereadores presentes: Valdir Theisen, Jaime Luiz Welter, 

Darlene Rohleder, Jair Eberhardt, Milton Thomas, Alcídio Seleprim, Abel Hartmann  e Hilda 

Kronbauer (Nena). Saudou ainda o assessor jurídico Dr. Sidinei, a assessora da Mesa Diretora Sara 

Cecilia Seibel, a funcionária da Casa Carine, o público presente na sessão e os radiouvintes da 

Rádio Gêmeos. Logo após a presidente mencionou que a ata da segunda sessão ordinária do ano de 

2020, conforme o Regimento Interno desta Casa esteve publicada no mural desde o dia 26 de 

fevereiro de 2020, e esta sem propostas de emenda, foi aprovada por unanimidade de votos. 

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: Convite do Sindicato dos Trabalhadores Rurais para o 31º 

encontro em Homenagem ao Dia Internacional da Mulher a ser realizado no dia 07 de março. 

GRANDE EXPEDIENTE: A vereadora Darlene Rohleder, líder de bancada dos Progressistas, 

saudou a presidente Irmi, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, a servidora da Casa Carine e 

os ouvintes da Rádio Gêmeos. Desejou uma boa sessão e agradeceu o espaço. Em seguida o 

vereador Hilda Kronbauer, líder da bancada do PT, saudou a presidente da Casa, os colegas 

vereadores, assessoria jurídica Sidinei e Sara, a servidora da Casa, as pessoas presente na sessão e 

os ouvintes da rádio Gêmeos. Em nome do partido dos Trabalhadores, disse que na última sessão o 

vereador Jaime equivocadamente falou que o Sr. Tarso Genro enquanto governador não investiu o 

que ele aprovou quando Ministro da Educação, lembrando que fez o que foi possível. Ainda 

colocou que o vereador pode procurar nos órgãos oficiais, que nas últimas décadas Tarso foi um dos 

governadores que mais investiu, que mais valorizou e melhor pagou o funcionalismo público, 

principalmente o magistério e a segurança pública. Agradeceu o espaço. Posteriormente o vereador 

Abel Hartmann, líder da bancada do MDB, saudou a presidente da Casa, os colegas vereadores, 

assessoria jurídica, a servidora da Casa Carine, as pessoas presente na sessão e os ouvintes da rádio 

Gêmeos. Disse que na pauta de votação da presente sessão tem 7 projetos e que as decisões tomadas 

na Casa são importantes, pois são para o desenvolvimento do Município e do contribuinte. Desejou 

a todos uma boa sessão. Agradeceu o espaço. PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO 

APRESENTADOS: Projeto de Lei nº 007/2020 – Altera o parágrafo 1º do artigo 1º, da Lei 

Municipal nº 2.721/2019, que dispõe sobre autorização para contratações emergenciais; Projeto de 

Lei nº 008/2020 – Altera o parágrafo 1º do artigo 1º, da Lei Municipal nº 2.730/2019, que dispõe 

sobre autorização para contratação emergencial; Projeto de Lei nº 009/2020 – Altera o parágrafo 1º 

do artigo 1º, da Lei Municipal nº 2.762/2020, que autoriza a contratação emergencial de 

professores; Projeto de Lei nº 010/2020 – Altera o parágrafo único do artigo 1º, da Lei Municipal 

nº 2.733/2019, que dispõe sobre autorização para contratação de Visitadora(e)s do PIM - Programa 

Primeira Infância Melhor; Projeto de Lei nº 011/2020 – Altera o parágrafo único do artigo 1º, da 

Lei Municipal nº 2.739/2019, que dispõe sobre autorização para contratação de visitadora(e)s do 

PIM - Programa Primeira Infância Melhor. PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO 

VOTADOS: Projeto de Lei nº 046/2019 com as mensagens retificativas nº 03/2020 e 05/2020 – 
Autoriza a concessão de revisão dos vencimentos aos profissionais do magistério do Município. – 

Foi feita a leitura da mensagem retificativa nº 05/2020, pois a mensagem retificativa nº 03/2020 já 
havia sido apresentada na sessão anterior. Em seguida passou-se para a discussão onde o vereador 

Jaime Luiz Welter fez seu pronunciamento e em seguida o mesmo foi aprovado por unanimidade 

de votos. Projeto de Lei nº 002/2020 – Autoriza a contratação emergencial de professores e 
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monitor (a) de creche. Durante a discussão o vereador Jaime Luiz Welter pediu vistas do projeto, 

pois conforme orientação do assessor jurídico, o referido projeto de lei só poderá ser votado depois 

que o projeto de Lei nº 005/2020 for aprovado e sancionada a sua Lei.  Projeto de Lei nº 003/2020 

– Dispõe sobre a criação do serviço de inspeção municipal de Cândido Godói/RS (S.I.M), e dá 

outras providências. Durante a discussão os vereadores Jaime Luiz Welter e Milton Thomas fizeram 

seus pronunciamentos e em seguida o mesmo foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de 

Lei nº 004/2020 – Dispõe sobre a fiscalização, as infrações e penalidades em relação a produtos de 

origem animal e taxas a serem cobradas. Logo após passou-se para a discussão onde os vereadores 

Jaime Luiz Welter e Abel Hartmann fizeram seus pronunciamentos e em seguida o mesmo foi 

aprovado por unanimidade de votos; Projeto de Lei nº 005/2020 – Altera o inciso II do artigo 

44, da Lei Municipal nº 2.136/2010, que trata do plano de carreira do Magistério. Em seguida 

passou-se para a discussão onde os vereadores Valdir Theisen e Jaime Luiz Welter fizeram seus 

pronunciamentos e em seguida o mesmo foi aprovado por unanimidade de votos; Projeto de Lei 

nº 006/2020 com a mensagem retificativa nº 07/2020 – Concede reposição aos cargos eletivos.- 

Foi feita a leitura da mensagem retificativa nº 07/2020. Após passou-se para a discussão onde os 

vereadores Jaime Luiz Welter, Valdir Theisen, Abel Hartmann e Milton Thomas fizeram seus 

pronunciamentos e em seguida o mesmo foi rejeitado por 05 votos contrários e 04 votos 

favoráveis. MATÉRIA DO PODER LEGISLATIVO: PROJETO DE RESOLUÇÃO DO 

PODER LEGISLATIVO VOTADO : Projeto de Resolução do Poder Legislativo nº 02/2020 – 

Reajusta o valor do ressarcimento a ser pago pela utilização de veículo particular para execução de 

funções relativas ao Poder Legislativo de Cândido Godói. Durante a discussão os vereadores Abel 

Hartmann, Valdir Theisen, Milton Thomas e Jaime Luiz Welter fizeram seus pronunciamentos e o 

assessor jurídico Sidinei fez uma explicação, e em seguida o mesmo foi aprovado por 07 votos 

favoráveis e 1 voto contrário. NÃO FORAM APRESENTADAS PROPOSIÇÕES. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O primeiro a falar foi o vereador Jaime Luiz Welter dos 

Progressistas, que saudou a presidente da Casa, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, a 

servidora da Casa, as pessoas presente na sessão e os ouvintes da rádio Gêmeos. Disse que na 

presente sessão aprovaram projetos importantes, que visam melhorar os serviços para os munícipes 

e que sempre serão favoráveis a estes projetos. Quanto às colocações da vereadora Hilda referente 

ao ex-governador Tarso Genro, disse que em hipótese alguma falou que ele não valorizou o 

funcionalismo público, o que colocou é que quando foi criado o piso nacional do magistério ele era 

ministro, e depois quando estava no cargo de governador não conseguiu pagar o piso aos 

professores. Lembrou que continuará afirmando até que tenha um documento que prove que o ex-

governador pagou o piso aos servidores do magistério. Destacou que Cândido Godói assim como 

outros municípios também não vai conseguir pagar o piso aos professores. Desejou a todas as 

mulheres um feliz dia da mulher, reforçando o convite para todos participarem do 31° Encontro em 

Homenagem ao Dia Internacional da Mulher, sábado dia 7 de março. Desejou a todos uma boa 

semana de trabalho. Agradeceu o espaço. O segundo a falar foi o vereador Valdir Theisen, dos 

Progressitas, que saudou a presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, a servidora da 

Casa, as pessoas presente na sessão seu ex-colega Rogério Krause e o professor Alexandre 

Wastoski e os ouvintes da rádio Gêmeos. Disse que o servidor Rogério Krause é o único operador 

concursado que a prefeitura tem hoje, e como colocou em sessões anteriores tem seis máquinas e 

apenas um operador. Destacou que as pessoas não ficam no cargo devido aos baixos salários pagos, 
e assim que possível o prefeito encaminhe a Casa projeto de lei para melhorar o salário, não apenas 

dos operadores, mas também dos que menos recebem, onde muitos servidores não recebem um 

salário mínimo depois dos descontos. Afirmou que sempre foi favorável aos projetos que 
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beneficiam os munícipes, e que já aprovaram muitos projetos que foram “engavetados”. Quanto ao 

projeto de lei que concede reajuste aos cargos políticos no valor de 0,1%, disse que considera uma 

brincadeira, que não precisam de aumento, podendo permanecer o salário como esta. Disse que seu 

pedido ao deputado Jerônimo Goergen para calçamento da comunidade da Linha Secção “A”, foi 

atendido com uma emenda parlamentar de R$ 238.000,00, a qual já esta empenhada e já foi 

encaminhada a Caixa Econômica Federal pelo engenheiro para análise, e assim que voltar já pode 

ser feita a licitação para execução, mesmo sendo ano eleitoral. Agradeceu ao deputado que sempre 

tem os olhos voltados para o Munícipio. Parabenizou a empresa do Sr. Valdir Rodrigues que fez o 

calçamento na Linha Acre e algumas ruas dos loteamentos do Munícipio pelo bom trabalho 

realizado. Desejou um bom retorno e uma boa noite a todos. Agradeceu o espaço. O terceiro a se 

pronunciar foi o vereador Jair Eberhardt, dos Progressistas, 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 a todos uma boa semana de trabalho e agradeceu o espaço. A quarta a 

se pronunciar foi a vereadora Darlene Rohleder, dos Progressitas, que saudou a presidente os 

colegas vereadores, a assessoria jurídica, a servidora da Casa, o professor Alexandre Wastoski e 

demais pessoas presente na sessão e os ouvintes da rádio Gêmeos. Disse que aprovaram projetos 

importantes na presente sessão, e como legisladores sabem da importância destes projetos para o 

Município. Ainda colocou que fazem um trabalho com responsabilidade e coerência, sem 

“engavetar” projetos por anos. Desejou a todos uma boa semana e agradeceu o espaço. A quinta a 

falar foi a vereadora Hilda Kronbauer, do PT, que saudou a presidente Casa, os colegas 

vereadores, a assessoria jurídica, a servidora da Casa Carine, o professor Alexandre Wastoski e 

demais pessoas presente na sessão e os ouvintes da rádio Gêmeos. Como legisladora disse que foi 

verificar a obra do Alibem que se falou tanto na sessão passada, onde foi exagerado quando se falou 

que a terra adquirida foi muito cara, superfaturada, lembrando que alguns anos atrás por área 

próxima da Alibem pagaram valores aproximados. Conforme lhe foi passado disse que é uma área 

de 12,5 hectares, que foi adquirida por R$ 262.000,00, valor este condizente com a quantidade de 

área comprada. Ainda colocou que ninguém precisa fazer demagogia e dizer que os valores são 

elevados, e muito menos insinuar que houve superfaturamento, pois não teve comparado com o que 

se paga por sacas de soja por hectare naquela região. Lembrou ainda que teve uma comissão que 

avaliou a área e que inicialmente o valor proposto pelo então proprietário era bem maior. Disse que 

o que se usou de serviço de máquina, terra que foi colocada ou retirada, não é muito mais do que na 

época foi feito na Industrial KF, e ainda o projeto veio e foi aprovado por todos. Ainda destacou que 

na proporção do investimento de 30 milhões não foi um exagero o valor pago, e que é um 

investimento para o Munícipio e para as pessoas aos arredores. Finalizou dizendo para o vereador 

Jaime que o ex-governador Tarso Genro investiu o que foi possível, e assim como os demais 

governadores pegou o Estado falido e em nenhum momento pagou os salários atrasados ou 

parcelados, reconhecendo e valorizando o servidor público. Desejou a todas as mulheres um feliz 

dia internacional da mulher. Desejou a todos uma boa semana. Agradeceu o espaço. O sexto a se 

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

vereadores, a assessoria jurídica, a servidora da Casa e as pessoas presente na sessão Sr. Rogério 

Krause e o professor Alexandre Wastoski. Desejou a todas as mulheres um feliz dia internacional da 

mulher. Desejou a todos uma boa noite. O sétimo a falar foi o vereador Milton Thomas, do MDB, 

que saudou a presidente Irmi, os colegas vereadores, assessoria jurídica e a servidora da Casa. Disse 
que todos devem valorizar as mulheres e as companheiras. Convidou a todos para participar do 31º 

encontro das mulheres, no dia 7 de março, bem como para participarem do Jantar Baile da 

comunidade da Linha Cascata, também no sábado dia 7 de março. Quanto ao projeto de resolução 
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para aumento do ressarcimento pago quando do uso de carro particular, disse que o vereador Abel 

votou contra e é a posição dele. Lembrou que vão fiscalizar para não ter abusos destes recursos. 

Desejou a todos um bom retorno e uma boa noite. Agradeceu o espaço. O oitavo a falar foi o 

vereador Abel Hartmann, dos MDB, que saudou a presidente, colegas vereadores e as pessoas 

presente na sessão Sr. Rogério Krause e o professor Alexandre Wastoski. Disse que esta bem 

consciente do seu voto contra do projeto de resolução nº 02/2020 e que seria interessante divulgar 

se houve gastos com corridas, pois as pessoas tem que saber. Lembrou que sempre vai ser contra o 

gasto do dinheiro público. Destacou as atividades que realizou nos últimos dias, na quinta-feira 

(27/02) foi visitar a ponte conhecida como Esquina Bick que liga os municípios de Cândido Godói e 

Santo Cristo, a qual havia sido levada pela chuva a cerca de 6 anos, que esta em andamento, onde já 

foram colocados 4 alicerces. Disse que é uma antiga reivindicação da população, que vai ter um 

custo em torno de R$ 90.000,00 para os dois municípios. Lembrou que mais um operador de 

máquina vai parar de trabalhar no setor de obras devido ao baixo salário. Afirmou que as estradas 

precisão de reposição, onde os vereadores devem ajudar o Executivo para contratar máquinas 

terceirizadas urgentes. Lembrou que algum tempo atrás tinha no setor de obras 60 funcionários e 

hoje tem aproximadamente 20 funcionários. Disse ainda que não é justo um vereador ganhar R$ 

2.200,00 e um operador de uma retroescavadeira ganhar um pouco mais que a metade do salário do 

vereador para operar uma máquina que tem custo aproximado de R$ 400.000,00. Lembrou que as 

estradas precisam estar em boas condições, pois começa a safra de soja, e que no decorrer dos 

últimos dias foi feita a estrada da Linha Doze e o cerro da Linha Boa Vista. Quanto o projeto da 

Alibem, disse que o vereador Jaime foi muito demagogo na última sessão, afirmando novamente 

que a obra é fantástica, onde no sábado juntamente com mais dois colegas foi olhar a obra, que em 

nenhum momento foi superfaturada e quem diz isso é por que não entende nada de negócio e não 

sabe o que esta acontecendo no Município. Ainda colocou que assim como a Industrial KF, 

deveriam vir outras empresas como têxtil e de calçados. Lembrou que a empresa já esta 

empregando pessoas, onde no local já possui um guarda. Disse que contatou alguns deputados, e 

segundo informações do assessor jurídico da Câmara até 04 de julho podem ser encaminhadas as 

emendas parlamentares, depois deste período até podem encaminhar, mas as mesmas não poderão 

ser executadas devido ao ano e período eleitoral. Disse que participou da Taça Cidade Pomar Terra 

dos Gêmeos, bem como ajudou a trabalhar na copa a qual foi cedida ao CTG Sentinela da Coxilha e 

a cozinha a rádio Gêmeos. Desejou aos professores e alunos um bom ano letivo. Finalizou dizendo 

que esta se esforçando para fazer um bom trabalho colocando-se a disposição para ajudar, avaliar, 

levar demandas ao Executivo. Desejou uma boa noite a todos e agradeceu o espaço. Finalizando a 

presidente Irmi lembrou que no presente ano terá censo do IBGE entre os meses de agosto a 

outubro, e no mês de março irá abrir concurso para recenseadores e supervisores. Não havendo mais 

assuntos a tratar a presidente do Poder Legislativo, Sra. Irmi Teresinha Lunkes Angst deu por 

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

Vereadores de Cândido Godói, aos 02 (dois) dias do mês de março de 2020. 
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