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SÍNTESE DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CÂNDIDO 
GODÓI, REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2022, CORRESPONDENTE À SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DE CÂNDIDO GODÓI – Aos 06 (seis) dias do mês 
de junho de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 19h (dezenove horas), no Plenário Vereadora Marisa 
C. R. Rohleder, em função da licença da Vereadora Reinilde Nikodem, assumiu as atividades de 
vereança durante o mês de junho, a Vereadora Claudia Babichuck. Em prosseguimento a 
presidente Darlene convidou a vereadora Claudia para tomar posse e fazer o juramento. Após a 
solenidade de posse a presidente saudou os seguintes Vereadores presentes: Jair Eberhardt 
(Progressistas), Claudia Babichuck (Progressistas), Valdir Theisen (Progressistas), Francisco Tiago 
Braun (Progressistas), Janete da Silva Nunes (MDB), Abel Hartmann (MDB), Alcídio Seleprim (MDB) 
e Douglas Dresch (MDB). Saudou ainda a assessoria jurídica, as funcionárias da Casa, as pessoas 
que acompanham a sessão ao vivo através da página da Câmara no facebook, o Sr. Adriano Jung 
presidente do Partido Progressista presente na sessão e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Em seguida 
a presidente mencionou que a ata da oitava sessão ordinária do ano de 2022, conforme o 
Regimento Interno desta Casa esteve publicada no mural desde o dia 23 de maio de 2022, e esta 
sem propostas de emenda, foi aprovada por unanimidade de votos. CORRESPONDÊNCIA 
RECEBIDA: Não houve correspondências recebidas. GRANDE EXPEDIENTE: Primeiramente a 
Vereadora Janete da Silva Nunes, líder da bancada do MDB, saudou a presidente, os colegas 
vereadores, a assessoria jurídica Elton, Sara e Geison, as servidoras da Casa, os ouvintes da Rádio 
Gêmeos, as pessoas que acompanham a sessão pela página do facebook da Câmara e o Sr. 
Adriano Jung presente na sessão. Parabenizou a Associação Hospitalar Santo Afonso pela 
realização do Bingo Beneficente em prol do hospital, no dia 3 de junho. Agradeceu o espaço. Em 
seguida o vereador Francisco Tiago Braun, líder da bancada dos Progressistas, saudou a 
presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, as pessoas que acompanham a sessão 
pela página do facebook da Câmara, os ouvintes da Rádio Gêmeos e o Sr. Adriano Jung presente 
na sessão. Lembrou do Sr. Anencir Flores da Silva (in memoriam), que foi um grande líder na 
comunidade, ex-prefeito e médico. Frisou que a Câmara de Vereadores cedeu a Casa para 
realização do velório para que, todos independentemente de partido político, pudessem se 
despedir desse grande ser humano. Desejou boas-vindas e um bom trabalho a vereadora suplente 
Claudia que assumiu a vereança no mês de junho no lugar da vereadora Reinilde. Parabenizou a 
Associação Hospitalar Santo Afonso pela realização do Bingo Beneficente em prol do hospital, no 
dia 3 de junho. Frisou que a referida programação é realizada pelo hospital e por voluntários da 
comunidade, pois o hospital é de todos os munícipes. Em seguida destacou o projeto SOS 
estiagem para agricultores, o qual garante R$ 1 mil por família enquadrada em algum dos perfis 
nos 416 municípios gaúchos que tiveram situação de emergência pela estiagem homologada até 
31 de março de 2022, onde Cândido Godói está incluído. São estimados R$ 65,1 milhões a serem 
pagos neste ano, dentro da segunda etapa do programa Avançar na Agropecuária e no 
Desenvolvimento Rural. Finalizou agradecendo o espaço. PROJETOS DO PODER EXECUTIVO 
APRESENTADOS: Projeto de Lei nº 31/2022 com a mensagem retificativa nº 07/2022 – Altera a 
Lei nº 965/1992, alterando cargo e cria cargo (altera denominação, atribuições, padrão de 
vencimentos monitora de creche para monitor escolar e cria 15 vagas no cargo de monitor escolar, 
bem como cria 02 vagas no cargo de operador de máquinas especializado); foi feita a leitura do 
referido projeto e em seguida da sua mensagem retificativa. Projeto de Lei nº 32/2022 – Autoriza 
cessão de uso de equipamentos agrícolas do município. A presidente solicitou acordo de líderes 
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para ser lido apenas a ementa e a justificativa do projeto de lei, bem como para que o referido 
projeto fosse colocado em votação na sessão extraordinária, a ser realizada logo após a sessão 
ordinária. Projeto de Lei nº 33/2022 – Disciplina a concessão de patrocínio pela Administração 
Direta do Município de Cândido Godói. A presidente solicitou acordo de líderes para ser lido 
apenas a ementa e a justificativa do referido projeto de lei. Projeto de Lei nº 34/2022 - Dispõe 
sobre autorização para contratação emergencial de 01 operador de máquinas especializado. 
Projeto de Lei nº 35/2022 – Autoriza a contratação emergencial de professor III. PROJETOS DO 
PODER EXECUTIVO COM PARECER (votados): Projeto de Lei nº 27/2022 – Autoriza o Executivo 
Municipal a criar 01 (uma) vaga no cargo de Técnico Administrativo. – Aprovado por unanimidade 
de votos; Projeto de Lei nº 28/2022 – Altera a Denominação do cargo de Auxiliar de Consultório 
Dentário da Lei nº 965/1992. – Aprovado por unanimidade de votos; Projeto de Lei nº 29/2022 - 
Altera o § 7º do artigo 13 da Lei 2.527/2015. (Alíquotas a partir do ano de 2022 até 2056 para 
a amortização do passivo atuarial). – Aprovado por unanimidade de votos; Projeto de Lei nº 
30/2022 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a denominar ruas. (loteamento Alfredh I, de 
propriedade de Teresinha Vanuza Dresch). – Aprovado por unanimidade de votos. PROPOSIÇÕES: 
Francisco Tiago Braun (Progressista): - Indicação com associação da vereadora Darlene Rohleder 
(Progressista): indica ao Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, estude a 
possibilidade de colocar um bebedouro de água quente, natural e gelada no ginásio municipal. 
Durante a discussão a vereadora Darlene (Progressista) solicitou associação a indicação e em 
seguida a mesma foi aprovada por unanimidade de votos. - Indicação (realizada oralmente): 
indica ao Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, estude a possibilidade de 
pavimentar o trecho da Rua Castelo Branco que não está pavimentada. - Aprovada por 
unanimidade de votos. Darlene Rohleder (Progressista): - Indicação: indica que a Câmara 
Municipal de Vereadores envie ofícios aos chefes dos Poderes Executivos dos Municípios de Cerro 
Largo, Campina das Missões, Ubiretama, Cândido Godói, para que intervenham junto ao Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul, especialmente junto à Secretaria dos Transportes e DAER, para 
realização de estudo técnico de alteração da ponte sobre o Rio Comandaí, na ERS 165, localizada 
na Linha Ressaca Município de Campina das Missões/RS e consequentemente a execução da obra 
para que acidentes de trânsito no local possam ser evitados. - Aprovada por unanimidade de 
votos. - Indicação com associação do vereador Francisco Tiago Braun (Progressista): indica ao 
Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, providencie a recuperação da 
pavimentação asfáltica na Avenida Pindorama, no trecho compreendido entre o Clube Tamoio e a 
escola São Luiz Gonzaga. Durante a discussão o vereador Francisco (Progressista) solicitou 
associação a indicação e em seguida a mesma foi aprovada por unanimidade de votos. - 
Indicação: indica ao Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, providencie a 
desobstrução das cabeceiras e limpeza geral dos bueiros da Vila Esperança, pois os referidos 
bueiros da forma em que se encontram não tem capacidade de escoar a água em dias de fortes 
chuvas, causando alagamento na rua Redenção e João Timóteo Bieger. Também solicita ao Poder 
Executivo, que junto com o setor de engenharia, seja estudada uma forma eficaz de solucionar 
definitivamente o problema de alagamento. Durante a discussão o vereador Valdir Theisen 
(Progressista) se pronunciou e em seguida a mesma foi aprovada por unanimidade de votos. - 
Moção: solicita ao Poder Legislativo que envie moção parabenizando o Hospital Santo Afonso pelo 
belíssimo bingo beneficente realizado no dia 03 de junho. - Aprovada por unanimidade de votos. - 
Moção (realizada oralmente): solicita ao Poder Legislativo que envie Moção parabenizando a 
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Associação Esportiva Cultural Tamoio pela realização da tradicional coroação de Rei, 1º e 2º 
Cavalheiro, Rainha, 1ª e 2ª Dama do Bolão e Bocha, realizado no dia 04 de junho. O Clube Tamoio 
é referência na região no esporte de Bolão e Bocha. - Aprovada por unanimidade de votos. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O primeiro a se pronunciar foi o vereador Douglas Dresch, do MDB, que 
saudou a presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, os servidores da Casa, os 
ouvintes da Rádio Gêmeos, as pessoas que acompanham a sessão pela página do facebook da 
Câmara e o público presente na sessão. Mencionou que o projeto de lei nº 31/2022 que foi 
apresentado na presente sessão, que altera a denominação, atribuições e padrão de vencimento 
das monitoras de creche, foi uma reivindicação da referida categoria. Lembrou que participou 
juntamente com as vereadoras Darlene e Janete e as monitoras, de uma reunião com o prefeito 
onde foi solicitado estas alterações de padrões. Frisou ainda que há outros padrões baixos de 
cargos que precisam ser alterados, ou seja, padrão 5 e 6, como o cargo de serviços gerais entre 
outros. Segundo o Poder Executivo essas demais alterações de padrões acontecerão em breve e 
acredita que terão aprovação na Casa Legislativa. Destacou que foi depositado na conta do 
município o valor das emendas parlamentares dos deputados Osmar Terra e Jerônimo Goergen, 
para pavimentação da Avenida Redenção, trecho do Salão Paroquial até a Delegacia de Polícia e 
Rua Guarani, bem como das Ruas Presidente Castelo Branco e Duque de Caxias. Agradeceu o 
espaço. O segundo a falar foi o vereador Alcídio Seleprim, do MDB, que agradeceu o espaço. O 
terceiro a falar foi o vereador Abel Hartmann, do MDB, que saudou a presidente, os colegas 
vereadores, a assessoria jurídica, os ouvintes da Rádio Gêmeos, as pessoas que acompanham a 
sessão pela página do facebook da Câmara, os Srs. Adriano Jung e Guerino Backes presentes na 
sessão. Parabenizou todos os vereadores pela aprovação do projeto de lei para aquisição de uma 
Escavadeira Hidráulica sobre Esteira (draga). Mencionou que a mesma foi adquirida pelo 
município por meio de financiamento pelo Banco do Brasil e com a escavadeira poderão ser 
realizados serviços de maior complexidade, além de uma maior eficiência e qualidade nos 
trabalhos. Lembrou ainda que no dia 06 de abril a Administração recebeu novo Caminhão 
Caçamba Basculante destinado a Secretaria de Obras. Destacou que Cândido Godói tem 
aproximadamente 600km de estrada de chão, que após chuvas volumosas sempre demandam 
muito serviço para as devidas recuperações. Parabenizou o secretário de obras pela reconstrução 
da ponte da Linha Castelo Branco, que foi arrastada com as fortes chuvas do final de semana, a 
qual foi refeita imediatamente na segunda-feira. Mencionou que devido as chuvas constantes as 
estradas foram muito danificadas, mas o secretário de obras lhe informou que aos poucos, todas 
serão recuperadas. Destacou que nos últimos dias foi trabalhado na Linha Castelo Branco e Linha 
São Miguel, recuperando principalmente os cerros que são os maiores problemas. Agradeceu a 
presidente Darlene por realizar uma sessão extraordinária, logo após a sessão ordinária, para 
votação do projeto de lei nº 32/2022 que autoriza cessão de uso de equipamentos agrícolas do 
município. A votação urgente deste projeto foi necessária para que estes possam ser entregues o 
quanto antes aos agricultores, principalmente as colhedoras de forragens para que os agricultores 
consigam colher o milho e fazer a silagem. Destacou também que o referido projeto comtempla 
ainda pulverizador, enfardadeira, segadeira e enleirador e espalhador. Desejou um bom retorno a 
todos e agradeceu o espaço. A quarta a fazer uso da palavra foi a vereadora Janete da Silva 
Nunes, do MDB, que saudou a presidente, os colegas vereadores, os ouvintes da Rádio Gêmeos, 
as pessoas que acompanham a sessão pela página do facebook da Câmara e o público presente na 
sessão. Agradeceu ao Dr. Anencir Flores da Silva (In Memoriam), pois foi a primeira pessoa que lhe 
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estendeu a mão no ano de 1.989, quando começou a carreira no serviço público, realizando o 
censo municipal no município de Cândido Godói, onde teve a oportunidade de conhecer várias 
pessoas. Mencionou ainda que o Dr. Anencir foi uma referência na sua família, uma pessoa 
dedicada a toda comunidade. Quanto a indicação dos bueiros da Vila Esperança, de autoria da 
vereadora Darlene, informou que irão refazer a parte da tubulação, além da reforma da drenagem 
pluvial e passeio com piso tátil, acessibilidade e sinalização viária, quando for realizada a 
pavimentação asfáltica oriundas dos recursos da emenda parlamentar do deputado Osmar Terra. 
Finalizou agradecendo o espaço. A quinta a falar foi a vereadora Claudia Babichuck, dos 
Progressistas, que saudou a presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, os ouvintes 
da Rádio Gêmeos e as pessoas que acompanham a sessão pela página do facebook da Câmara. 
Agradeceu a vereadora Reinilde pela cedência da vereança durante o mês de junho. Manifestou 
condolências aos familiares e amigos do Dr. Anencir Flores da Silva, que faleceu no mês de maio, 
externando sua eterna gratidão pelo exemplo de ser humano e profissional, que marcou muito a 
história do município de Cândido Godói como médico e prefeito. Destacou que na época que o Sr. 
Anencir havia sido prefeito foram criados os postos de saúde no interior do município, que por 
muito tempo foram de grande valia, bem como foram criados os PSFs que atualmente são os ESFs. 
A vereadora Claudia espera que mais pessoas sigam o exemplo do Dr. Anencir, que fez o bem sem 
olhar a quem e dedicou uma vida inteira por Cândido Godói. Finalizou agradecendo o espaço. O 
sexto a fazer uso da palavra foi o vereador Jair Eberhardt, dos Progressistas, que saudou a 
presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, as servidoras da Casa, os ouvintes da 
Rádio Gêmeos, as pessoas que acompanham a sessão pela página do facebook da Câmara e os Srs. 
Adriano Jung e Guerino Backes presentes na sessão. Desejou boas-vindas e um bom trabalho a 
vereadora suplente Claudia, durante o mês de junho. A todos desejou uma boa semana de 
trabalho e agradeceu o espaço. O sétimo a fazer uso da palavra foi o vereador Valdir Theisen, dos 
Progressistas, que saudou a presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica Elton, Sara e 
Geison, as servidoras da Casa, os ouvintes da Rádio Gêmeos, as pessoas que acompanham a 
sessão pela página do facebook da Câmara, o presidente do Partido Progressista Sr. Adriano Jung e 
o ex-prefeito Guerino Backes presentes na sessão. Parabenizou todos os vereadores e o Poder 
Executivo Municipal pela aquisição da Escavadeira Hidráulica sobre Esteira (draga), que irá ajudar 
muito na recuperação e manutenção das estradas. Frisou que é muito importante quando os 
Poderes Executivo e Legislativo trabalham juntos, pois tudo flui melhor. Parabenizou a direção do 
Hospital Santo Afonso pelo evento realizado (bingo beneficente), bem como as empresas, 
instituições financeiras e pessoas que contribuíram com patrocínios, o grupo Sem Solução que 
também se empenhou para auxiliar nos trabalhos e o Sr. Alceu Araújo que sempre coordena o 
jantar (galinhada no tacho). Parabenizou também a Associação Esportiva e Cultural Tamoio e 
todos os envolvidos na realização do jantar baile, bem como parabenizou de forma especial a 
todos que foram coroados como rei, 1º e 2º cavalheiro, rainha 1ª e 2ª dama do bolão e da bocha. 
Segundo o vereador Valdir, falar do Dr. Anencir Flores da Silva, da partida deste grande homem, 
médico, ex-prefeito é muito difícil. Manifestou suas condolências a todos os familiares pelo 
falecimento do Dr. Anencir. Desejou a todos uma boa semana de trabalho e agradeceu o espaço. 
O oitavo a se manifestar foi o vereador Francisco Tiago Braun, dos Progressistas, que saudou a 
presidente, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, os ouvintes da Rádio Gêmeos, as pessoas 
que acompanham a sessão pela página do facebook da Câmara e o presidente do Partido 
Progressista Sr. Adriano Jung e o ex-prefeito Guerino Backes presentes na sessão. Segundo o 
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vereador Francisco, faltam adjetivos para falar do Dr. Anencir, pois sua partida deixou todos muito 
tristes. Destacou que está exercendo a função de vereador, e muito disto se deve ao Dr. Anencir, 
pois foi um dos seus incentivadores e apoiadores. Mencionou que só tem a agradecer por tudo 
que o Sr. Anencir fez como ser humano, médico e prefeito, restando na memória apenas as boas 
lembranças. Em seguida frisou que os vereadores são a voz do povo, e há munícipes questionando 
sobre a Associação Expocandi. Lembrou que a edição da feira foi postergada devido a pandemia 
do COVID-19 e deixou claro que a Expocandi é uma associação independente e não está vinculada 
a administração municipal. Sugeriu a presidente para que fosse enviado um ofício a comissão da 
11ª Expocandi para que façam uso da tribuna popular, para prestar esclarecimentos da real 
situação da associação. Agradeceu o espaço. Não havendo mais assuntos a tratar, a presidente do 
Poder Legislativo, a vereadora Darlene Rohleder, deu por encerrada a presente Sessão Ordinária. 
Plenário V. Marisa C. R. Rohleder da Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói, aos 06 
(seis) dias do mês de junho de 2022.  
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