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SÍNTESE DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE CÂNDIDO GODÓI, REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2021, 

CORRESPONDENTE À PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA 

LEGISLATURA DE CÂNDIDO GODÓI – Aos 18 (dezoito) dias do mês de janeiro de 2021, às 

19h (dezenove horas), no Plenário Vereadora Marisa C. R. Rohleder, o Presidente Valdir Theisen 

saudou os seguintes Vereadores presentes: Jair Eberhardt (Progressistas), Reinilde Nikodem 

(Progressistas), Francisco Tiago Braun (Progressistas), Darlene Rohleder (Progressistas), Abel 

Hartmann (MDB), Janete da Silva Nunes (MDB), Douglas Dresch (MDB) e Alcídio Seleprim 

(MDB). Saudou ainda o Srto. Lucas Heinzmann, a namorada do vereador Douglas Srta. Fernanda 

Griebeler e os empresários Elói e Mauro Rockembach presentes na sessão. Logo após o presidente 

mencionou que a ata da primeira sessão ordinária do ano de 2021, conforme o Regimento Interno 

desta Casa esteve publicada no mural desde o dia 12 de janeiro de 2021, e esta sem propostas de 

emenda, foi aprovada por unanimidade de votos. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: Não 

houve correspondência lida. GRANDE EXPEDIENTE: A Vereadora Darlene Rohleder, líder da 

bancada dos Progressistas saudou os colegas vereadores em especial da bancada progressista 

Francisco Tiago Braun, Reinilde Nikodem, Jair Eberhardt e o presidente da Casa Valdir Theisen, bem 

como a assessoria jurídica Sidinei e Geison, a servidora da Casa, os radiouvintes da Rádio Gêmeos e 

as pessoas presentes na sessão. Desejou uma boa sessão a todos e agradeceu o espaço. Em seguida o 

Vereador Abel Hartmann, líder da bancada do MDB, saudou o presidente da Casa Valdir Theisen, 

os colegas vereadores, a funcionária da Casa, a assessoria jurídica, os radiouvintes da Rádio Gêmeos 

e os senhores Elói e Mauro Rockembach, Lucas Heinzmann e a companheira do vereador Douglas 

Fernanda Griebeler presentes na sessão. Como líder da bancada mencionou que usa o espaço para 

tratar de assuntos pertinentes ao partido do MDB. Lembrou que a presente sessão está sendo 

acompanhada por um ex-vereador do Município Sr. Elói Rockembach, o qual lhe disse que o partido, 

depois que elegeu os vereadores deve ser Cândido Godói, ou seja, trabalhar juntos em prol dos 

munícipes, sem fazer distinção partidária. Mencionou que na presente sessão serão apresentados dois 

projetos de lei do Poder Executivo, um que trata da doação de prédio para a Brigada Militar e o outro 

sobre a contratação emergencial de motoristas para a saúde e setor de obras, os quais ficarão em 

estudo e logo que forem considerados de acordo com a lei poderão ser votados. Destacou que na pauta 

de votação da presente sessão há dois projetos de lei, que já foram analisados pelo setor jurídico, um 

que trata sobre a política de agroindustrialização e desenvolvimento econômico e social do munícipio 

e outro que dispõe sobre fixação de área de expansão urbana de Cândido Godói. Mencionou que é 

muito importante a comunidade entender como funciona o trabalho na Casa. O voto dos vereadores 

influencia na vida das pessoas e deve ser usado com muita responsabilidade, pois pode trazer o 

progresso ou retrocesso para a comunidade. Frisou que na ordem do dia há várias indicações e todas 

visam excelentes melhorias para a comunidade e espera que o Executivo tenha a possibilidade de 

atender as demandas encaminhadas pelo Poder Legislativo. Desejou a todos uma boa sessão e 

agradeceu o espaço. PROJETOS DO PODER EXECUTIVO APRESENTADOS: Projeto de Lei 

nº 01/2021 – Autoriza o Poder Executivo a doar um prédio para Brigada Militar. Projeto de Lei nº 

02/2021 – Dispõe sobre autorização para contratação emergencial. PROJETOS DO PODER 

EXECUTIVO COM PARECER (votados): Projeto de Lei nº 042/2020 com a mensagem 

retificativa nº 10/2020 – Altera a redação das Leis Municipais nº 1.947/2007 e nº 2.668/2017, que 
dispõe sobre a política de agroindustrialização e desenvolvimento econômico e social do munícipio 

de Cândido Godói e dá outras providências. – Durante a discussão a vereadora Darlene Rohleder 

(Progressistas) fez seu pronunciamento e em seguida o mesmo foi aprovado por unanimidade de 

votos com a mensagem retificativa nº 10/2020. Projeto de Lei nº 036/2020 – Dispõe sobre fixação 
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de área de expansão urbana do município (Vanuza e Gerson Dresch). Durante a discussão os 

vereadores Darlene Rohleder (Progressistas) e Abel Hartmann (MDB) fizeram seus pronunciamentos 

e em seguida o mesmo foi aprovado por unanimidade de votos. PROPOSIÇÕES: Darlene 

Rohleder (Progressistas): Indicação com associação do vereador Francisco Tiago Braun 

(Progressistas): indica ao Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, estude a 

possibilidade da instalação de redutor de velocidade (tachão) na Avenida Pindorama, antes da 

rotatória em frente ao Supermercado Cotrirosa e também nas demais vias de acesso à rotatória. – 

Aprovada por unanimidade de votos. Valdir Theisen (Progressistas), Douglas Dresch (MDB) e 

Janete da Silva Nunes (MDB): - Indicação: indicam ao Poder Executivo Municipal e a Mesa diretora 

da Câmara de vereadores que, através do setor competente, envie ofício a empresa Rio Grande 

Energia (RGE), solicitando a troca de postes de madeira em nosso município, dando atenção especial 

as ruas Princesa Isabel e Camões que passam ao lado do Instituto Estadual de Educação Cristo 

Redentor, em direção a Escola de Educação Infantil Pingo de gente e Avenida Pindorama. – 

Aprovada por unanimidade de votos. Douglas Dresch (MDB): - Indicação: indica ao Poder 

Executivo Municipal que, através do setor competente, avalie a possibilidade de melhor 

aproveitamento de áreas verdes/institucionais dos recentes loteamentos do nosso município, através 

da construção de pracinhas, academias, colocação de lixeiras, iluminação e bancos. Inclui-se também 

nesta indicação a Vila Esperança, onde se necessita verificar a possibilidade de 

implantação/adequação dos mesmos critérios com entroncamento das ruas Tidadentes, Saldino Léo 

Wobeto e Padre Luís Rauber, na qual existe área disponível para este fim. – Aprovada por 

unanimidade de votos. Francisco Tiago Braun (Chico) (Progressistas): - Indicação com 

associação da vereadora Darlene Rohleder (Progressistas): indica ao Poder Executivo Municipal 

que estude a possibilidade de cedência de uma parte da área de terra da antiga pedreira, ou de sua 

totalidade, de propriedade do município de Cândido Godói RS, para a equipe de esporte motorizado, 

CLUB-CAR Velo terra de Gaiolas. – Aprovada por unanimidade de votos. - Indicação: indica ao 

Poder Executivo Municipal que, providencie a instalação de um ponto de iluminação pública na Rua 

Anchieta, próxima ao deposito da Loja Quero-Quero. Pois no referido local a pouca luminosidade, e 

se faz necessário a instalação da iluminação para maior segurança dos moradores do local. – 

Aprovada por unanimidade de votos. - Indicação: indica ao Poder Executivo Municipal, que 

estude a possibilidade de pavimentação com pedras irregulares da Rua Presidente Médici, no trecho 

compreendido entre a Av. Redenção e Av. Ipiranga e também a colocação de uma lombada na referida 

rua. – Aprovada por unanimidade de votos. Jair Eberhardt (Progressistas): - Indicação: indica 

ao Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, providencie a ampliação da 

iluminação pública na Linha Paranaguá, entre as propriedades dos senhores Juca Lauermann e Dirceu 

Stolarski. – Aprovada por unanimidade de votos. Jair Eberhardt (Progressistas) e Darlene 

Rohleder (Progressistas): - Indicação: solicitam ao Poder Executivo Municipal, que através da 

Secretaria competente, providencie a recuperação da estrada geral da Linha Secção “A”, pois a 

referida estrada encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade. – Aprovada por 

unanimidade de votos. Janete da Silva Nunes (MDB): - Indicação com associação da vereadora 

Darlene Rohleder (Progressistas): Indica ao Poder Executivo Municipal que, através do setor 

competente, providencie a contratação de pediatra para o atendimento junto a unidade de saúde. – 

Aprovada por unanimidade de votos. - Indicação: Indica ao Poder Executivo Municipal que, 
através do setor competente, providencie a contratação de dentista para atendimento junto a unidade 

de saúde de nosso município. – Aprovada por unanimidade de votos. - Indicação: Indica ao Poder 

Executivo Municipal que, através do setor competente, providencie o estudo de compra de uma 

máquina de fabricar tijolos intertravados, para pavimentação de nossas ruas, bem como mão de obra 
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disponível. – Aprovada por unanimidade de votos. Reinilde Nikodem (Progressistas): - 

Indicação: indica ao Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, providencie a 

recuperação das estradas da Linha São João, Boa Vista e São Pedro, pois as mesmas estão em 

péssimas condições de trafegabilidade. – Aprovada por unanimidade de votos. Bancada dos 

Progressistas: - Pedido de Informação nº 003/2021: solicitam informações, acerca dos motivos pelo 

quais o Município está optando pela contratação terceirizada dos serviços de limpeza e jardinagem, 

conforme recente edital publicado através do Registro de Preços nº 01/21, modalidade Pregão 

Presencial. Registra-se que o município possui servidores concursados para desenvolver as atividades 

a serem contratadas, com um custo de hora trabalho bem inferior ao que consta no edital. Além das 

explicações, requer que seja enviado ao Poder Legislativo o rol de servidores que estão aptos às 

atividades que constam no objeto da licitação, especialmente do cargo de serviços gerais, uma vez 

que o Portal de Transparência do município está com problemas de acesso. Também solicitamos 

informações com relação ao preço da hora contratada, uma vez que entendemos ser fora da realidade 

o valor de R$ 20,00, pois multiplicado pela uma jornada diária de trabalho (8 horas), atingirá o 

valor/dia de R$160,00, que é muito superior ao que um servidor do município ganha. Registramos 

que havendo vacância de cargos, o município poderá optar pelo concurso, sem assim ofender o 

disposto na Lei Complementar nº 173/2020. Também poderá optar, havendo interesse público e 

urgência, pela contratação temporária. - Indicação: sugerem, através da presente indicação, que o 

Prefeito Municipal análise a possibilidade de conceder a revisão geral anual aos servidores do quadro 

geral, uma vez que a Lei Complementar nº 173/2020, em seu artigo 8º, inciso I, colocou como exceção 

a possibilidade de concessão de reajustes por determinação legal anterior à calamidade pública gerada 

pela pandemia do coronavírus, sendo que a revisão geral anual está prevista na Constituição Federal 

e na Lei Municipal nº 1.120/95, sendo, portanto, anteriores a LC 173/2020. Aliás, o impacto com a 

revisão geral anual já está nas leis orçamentárias aprovadas no ano de 2020, com vigência para o 

presente exercício (2021).  Consigna-se ainda que o art. 8º, inciso VIII, possibilitou a adoção do IPCA 

para preservação do poder aquisitivo (art. 7º, IV, Constituição Federal) do salário do trabalhador, 

sendo que o índice acumulado no ano foi de 3,1252%.  Por fim, registra-se, conforme documento em 

anexo, que o TCE/RS entende ser possível a concessão da revisão geral anual, pois visa apenas repor 

a inflação, diferenciando-se de reajuste, que é a expressão atrelada ao conceito de aumento real. – 

Aprovada por unanimidade de votos.  Valdir Theisen (Progressistas): - Indicação: sugere, através 

da presente indicação, que o Prefeito Municipal analise a possibilidade de alterar o disposto no art. 

5º, §1º, da Lei Municipal nº 2.091/2009, que trata do vale-refeição concedido aos servidores 

municipais. No referido dispositivo consta que o servidor perderá o direito ao vale-refeição do mês 

quando no mês anterior ao pagamento faltar injustificadamente ao trabalho, tiver mais de dois dias 

de licença para tratamento de saúde, não computados como tal os dias de internação e os 

imediatamente posteriores por determinação médica, até o máximo de 03 dias. Também perderá o 

vale do mês o servidor que tiver licença por motivo de doença da família. A alteração do dispositivo 

citado se torna fundamental no presente ano em face das ausências dos servidores por imposição de 

isolamento em decorrência de suspeitas de covid-19, inclusive de seus familiares. Na alteração o 

Prefeito Municipal poderá adotar o pagamento proporcional do vale-refeição, de acordo com os dias 

trabalhados. – Aprovada por unanimidade de votos. - Indicação com associação da vereadora 

Darlene Rohleder (Progressistas) e do vereador Francisco Tiago Braun (Progressistas): sugere, 
através da presente indicação, que o Prefeito Municipal analise a possibilidade de alterar a Lei nº 

965/92, aumentando o padrão de vencimentos dos servidores que menos recebem no município, uma 

vez que muitos recebem mensalmente o valor líquido inferior a um salário mínimo nacional. Dentre 

estes servidores alguns estão lotados na Secretaria de Obras e outros exercem suas atividades na 
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limpeza e manutenção dos prédios públicos. A reestruturação destes padrões, em face da discussão 

pela vedação imposta na Lei Complementar nº 173/2020, poderá ser aprovada neste ano, com efeitos 

financeiros a partir de 01/01/2022.  – Aprovada por unanimidade de votos. Abel Hartmann 

(MDB): - Indicação (realizada oralmente): indica ao Poder Executivo Municipal que, através dos 

setores competentes, estude a possibilidade de novamente, no ano de 2021, 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), para 

formalizar o pagamento de uma remuneração mensal para os estudantes destes cursos durante o 

período de seu estágio 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. – Aprovada por unanimidade de votos. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O primeiro a falar foi o vereador Jair Eberhardt, dos 

Progressistas, que saudou o presidente vereador Valdir, a assessoria jurídica, os servidores da Casa, 

os colegas vereadores, as pessoas presentes na sessão e os radiouvintes da Rádio Gêmeos. Desejou 

uma boa semana a todos e agradeceu o espaço. O segundo a falar foi o vereador Francisco Tiago 

Braun, dos Progressistas, que saudou o presidente Valdir, os colegas vereadores, as funcionárias da 

Casa, as pessoas presentes na sessão e os radiouvintes da Rádio Gêmeos. Mencionou que esta é a 

segunda sessão ordinária do ano, onde tiveram várias indicações, pedido de informação, projetos de 

lei pelo bem de Cândido Godói aprovados por unanimidade de votos e projetos que foram 

apresentados e serão avaliados com muita responsabilidade. Destacou ainda que todas as indicações 

têm um valor importante, e que no final do ano anterior o Poder Legislativo devolveu ao Poder 

Executivo R$ 676.178,78 valor significativo que ficou em caixa livre, o qual daria para atender boa 

parte das indicações feitas na presente sessão. Pediu a bancada do MDB que trabalhem juntos para 

que todas as indicações sejam atendidas. Quanto aos projetos de lei de loteamentos, disse que atrasar 

um loteamento é fazer com que o município deixe de ganhar dinheiro, pois quando um terreno está 

legalizado o dinheiro do IPTU vai para o município, assim como quando se constrói uma casa, ou se 

compra no comércio local. Ainda colocou que espera que os loteamentos que ainda não estão 

regularizados, que os mesmos possam ser feitos de uma maneira mais rápida para o progresso de 

Cândido Godói. Desejou a todos uma boa noite e uma boa semana. Agradeceu o espaço. A terceira 

a falar foi a vereadora Reinilde Nikodem, dos Progressistas, que somente agradeceu o espaço. A 

quarta a fazer uso da palavra foi a vereadora Darlene Rohleder, dos Progressistas, que saudou o 

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

na sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Desejou a todos uma boa semana e agradeceu o espaço. O 

quinto a falar foi o vereador Alcídio Seleprim, do MDB, que saudou o presidente Valdir, os colegas 

vereadores, a assessoria jurídica, os empresários Elói e Mauro Rockembach e demais pessoas 

presentes na sessão. Agradeceu ao secretário de obras e toda sua equipe pelo patrolamento da Linha 

Silva Jardim, Linha dos Louros e Timbaúva e pediu para continuem trabalhando desta maneira para 

o bem do município. Desejou a todos uma boa noite e um bom retorno. A sexta a fazer uso da palavra 

foi a vereadora Janete da Silva Nunes, do MDB, que saudou o presidente, os colegas vereadores e 
as pessoas presentes na sessão. Mencionou que a explanação do vereador Francisco (Chico) foi de 

grande importância, pois estão na Casa porque desejaram concorrer e porque o povo os escolheu, 

devendo trabalhar assim para a comunidade, e por esse motivo é de suma importância cobrar para 

que o dinheiro seja investido para o bom desenvolvimento do município, para ser eficaz e trazer um 
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desenvolvimento ainda maior para os munícipes, comércio e indústria. Desejou uma semana cheia de 

bons trabalhos e também com muita esperança, pois a partir de quarta-feira, dia 20 de janeiro, a vacina 

contra o Covid-19 chegar à 14ª Coordenadoria da Saúde e será distribuída na regional e espera que o 

município de Cândido Godói seja contemplado o mais urgente. Agradeceu o espaço. O sétimo a fazer 

uso da palavra foi o vereador Douglas Dresch do MDB, que saudou o presidente Valdir, os colegas 

vereadores, a funcionária da Casa, a assessoria jurídica, os ouvintes da Rádio Gêmeos, a sua família, 

sua namorada Fernanda Griebeler, seu primo Mauro Rockembach e seu tio Elói Rockembach, Sr. 

Neimar Drüs, Srta. Carina Backes e o Srto. Lucas Heinzmann presentes na sessão. Mencionou que 

assim como o vereador Chico, também tem na sua família exemplos de políticos, como seu tio Elói 

ex-vereador, sua tia Miriam Berres ex-vereadora e seu tio Gerson Dresch ex vice-prefeito. Destacou 

que a semana está começando muito positiva com a chegada da vacina, que está prevista para quarta-

feira, dia 20 de janeiro, e assim espera que os índices de hospitalização diminuam e que possam ficar 

sem o uso de máscaras, que é o que mais atrapalha no dia a dia. Quanto ao seu projeto protocolado 

na Casa, para a criação da página do facebook para a Câmara, disse que foi solicitado algumas 

complementações referente aos custos que isso geraria à Câmara de Vereadores, as quais serão 

repassadas na próxima semana. Frisou que o projeto de lei da expansão de área do município que foi 

votado na presente sessão havia sido apresentado em outubro do ano passado e crê que possa haver 

uma maior agilidade na votação dos projetos. Destacou que isso está sendo feito agora nesta 

Legislatura, pois foi elaborado as comissões e já logo votados os projetos. Referente aos outros 

loteamentos que necessitam sim de regularização, muitas vezes não depende somente do Poder 

Público, as vezes depende da justiça ou até mesmo da vontade própria dos donos dos loteamentos, 

mas enfim são projetos importantes para o município. Outro projeto de lei importante e que foi votado 

na presente sessão foi o nº 42/2020 que traz benefícios fiscais as pessoas físicas, pois isso atrai muitos 

investidores, onde há inclusive uma projeção de 30 milhões de investimentos no presente ano. 

Finalizando, disse que a partir desta semana estará presente na Câmara, todas as sextas-feiras, no 

turno único na parte da manhã e quando voltar o expediente normal o dia inteiro, seguindo o exemplo 

do vereador Abel que atende nas segundas-feiras. Desejou a todos uma boa semana e que o recesso 

sirva para pensar em projetos que possam ser apresentados em março. Agradeceu o espaço. O oitavo 

a se manifestar foi o vereador Abel Hartmann, do MDB, que saudou o presidente, as pessoas 

presentes na sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Quanto a colocação do vereador Francisco 

(Chico), fez um parêntese e frisou que é importante todos os vereadores se unirem em uma indicação 

coletiva, para que com as sobras do Poder Legislativo seja feito um novo centro administrativo para 

Cândido Godói, pois o município já possui o prédio da Câmara de Vereadores, precisando assim 

urgentemente construir uma nova prefeitura, pois no prédio atual não compete mais reformas pela 

sua precariedade. Colocou-se à disposição para na próxima sessão fazer a referida indicação com 

associação dos colegas vereadores de bancada e da bancada Progressista. Agradeceu as pessoas que 

estão acompanhando a presente sessão, reforçando a importância de utilizar as ferramentas 

tecnológicas que se tem, para otimizar o trabalho na Câmara. Frisou que no decorrer da semana 

anterior, receberam os projetos que foram apresentados na presente sessão, podendo conhecer assim 

suas justificativas e estudá-los com antecedência e sem necessidade de imprimir tudo em papel. Frisou 

que aos poucos a impressão poderá ser deixada de lado e foi nesse sentido que fez na sessão passada 

sua indicação à mesa diretora. Mencionou que durante a tarde já teve acesso a pauta da presente 
sessão. Lembrou que no primeiro ano de cada legislatura, conforme o regimento interno, o recesso é 

no mês de fevereiro e nos outros 3 anos no mês de janeiro. Destacou que as vezes não é fácil atender 

todas as demandas, e como já dito uma vez pelo vereador Valdir que todo prefeito deveria ser ao 

menos uma vez vereador, afirmou que o prefeito também diria que cada vereador deveria ser prefeito 
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uma vez. Ainda colocou que não se sabe se as aulas começarão no mês de março devido a pandemia, 

mas que as escolas municipais e estaduais já estão se organizando para que todas as escolas comecem 

bem os seus trabalhos. Lembrando sempre que alunos e professores devem sentir-se bem em seus 

ambientes de trabalho, que na medida do possível os professores consigam atuar em séries, escolas 

ou setores em que se sintam realizados e para isso é necessário muito diálogo com o secretário 

competente, que deve estar aberto e primar sempre pela qualidade e pelo bem-estar dos alunos, 

professores e funcionários.  Agradeceu o espaço colocando-se à disposição de toda comunidade. O 

nono a fazer uso da palavra foi o vereador Valdir Theisen, dos Progressistas, que agradeceu as 

pessoas presentes na sessão em especial a Srta. Carina Backes e Sr. Neimar Drüs, destacando a 

importância de as pessoas participarem e entenderem a importância do trabalho do vereador. 

Agradeceu também os colegas vereadores pelo empenho e trabalho realizado. Mencionou que 

aprovaram projetos importantes e outros entrarão em pauta na próxima. Ainda colocou que no 

decorrer do ano farão o possível para agilizar para que os projetos sejam colocados para votação o 

mais rápido possível, e se tiver que rejeitar algum projeto assim o farão. Lembrou que na semana 

passada junto com o assessor jurídico Sidinei e assessoria jurídica do Executivo, tiveram uma 

audiência com o Prefeito Municipal, onde foram tratados os assuntos dos loteamentos irregulares, e 

o Prefeito assumiu o compromisso de se empenhar e regularizar na medida do possível os projetos 

pendentes. Finalizando disse que está muito feliz pelo trabalho que estão realizando. A união do 

Legislativo e do Executivo faz toda a diferença. Agradeceu a boa chuva recebida. Não havendo mais 

assuntos a tratar, o presidente do Poder Legislativo, o vereador Valdir Theisen, deu por encerrada a 

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

de Cândido Godói, aos 18 (dezoito) dias do mês de janeiro de 2021. 
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