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SÍNTESE DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE CÂNDIDO GODÓI, REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2015, 
CORRESPONDENTE À TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DE CÂNDIDO GODÓI – Aos 02 (dois) dia do mês de março de 2015, às 

19h (dezenove horas), no Plenário Vereadora Marisa C. R. Rohleder, o Presidente Milton 
saudou os seguintes Vereadores: Miriam Lourdes Bertolo Berres, Roque Gilberto 
Bourscheid, Luis Noschang, Pedro Afonso Trapp, Adalberto José Strieder, Mauri José 
Klein, e Maurício Klein Gonçalves. A vereadora Iolanda Isabel Seibel Ludwig se fez 
ausente. O Presidente saudou também o diretor do Instituto Estadual de Educação Cristo 
Redentor, Sr. Osmar Mallmann, as professoras Líria Ana Arenhardt, Iracema Maria Frolich 
e Estela Maris Bourscheidt, o atual presidente da Rádio Gêmeos, Sr. Cleudir Luis Stürmer, 
o atual presidente da ACI, Sr. Carlos Nunes, também o Sr. Antonio Sautier, o Sr. Édio 
Fiorentini e sua esposa Eloir.Em seguida o Presidente Milton Thomas mencionou que a 
ata da segunda sessão ordinária do ano de 2015, conforme o Regimento Interno desta 
Casa esteve publicada no mural desde o dia 26 de janeiro de 2015, e esta sem propostas 
de emenda, foi aprovada por unanimidade de votos. TRIBUNA POPULAR: Fez uso da 
Tribuna Popular o atual presidente da Rádio Gêmeos, Sr. Cleudir Luis Stürmer. Na 
oportunidade mencionou o Sr. Édio Fiorentini, primeiro presidente da Rádio Gêmeos, 
deixou seu cargo em virtude de mudança de endereço e outras questões pessoais. 
Convidou a todos para participar de jantar em comemoração ao primeiro ano que a rádio 
está no ar, programado para o dia 06 de março, na APROCAN. Falou da equipe e do 
quadro de associados da rádio, tendo todos um vínculo comunitário. Lembrou que o 
grande objetivo da rádio é atender sua função social, cultural, informativa. Disse que a 
rádio foi um sonho de muitos anos, discutido por diversas entidades. Disse que a rádio 
ainda enfrenta muitos desafios, lembrando que não foi muito fácil organizar a rádio e que a 
ela pretende construir o município que todos querem. Falou que o Legislativo e a Rádio 
Gêmeos sempre tiveram uma boa parceria, inclusive com apoio direto. Referiu que a rádio 
tem hoje credenciais suficientes para avançar, sendo o próximo passo criar conselho 
comunitário que será criado na janta de comemoração no dia 06 de março, quando 
também será lançado o site da rádio. Informou que a rádio conta agora com uma 
secretária executiva que realizará tarefas sociais e administrativas em geral. Falou da 
programação da rádio, já bastante diversificada e com envolvimento de muitos munícipes 
e entidades em programas específico além da transmissão da gravação das sessões da 
Câmara Municipal de Vereadores. Frisou que a rádio é da comunidade, e não apenas de 
uma pessoa. Lembrou ainda que a rádio se encontra agora financeiramente estável, 
tendendo crescer sempre mais. Agradeceu o espaço. Em seguida, o presidente Milton 
entregou um título de honra ao mérito ao primeiro presidente da Rádio Gêmeos, Sr. Édio 
Fiorentini. CORRESPONDÊNCIAS: Em seguida o vereador Roque Gilberto Bourscheid 
realizou a leitura das seguintes correspondências recebidas: Convite para o jantar de 
aniversário de 1 ano da Rádio Gêmeos; Requerimento solicitando cedência de espaço 
para assessoria jurídica do Sindicato dos Servidores Municipais; Requerimento solicitando 
cedência de sala da Câmara Municipal pelo Conselho Municipal de Educação; Ofício nº 
035/2015 do Poder Executivo – envio de máquinas na propriedade do Sr. Nei Vilson 
Bourscheid, na comunidade da Linha Amadeu Sul no Município de Campina das 
Missões. Em seguida o vereador Mauri José Klein, líder do PP, pediu para que o ofício nº 
035/2015 do Poder Executivo fosse retirado da ordem do dia. Após o vereador Roque 
Gilberto Bourscheid realizou a leitura da seguinte correspondência enviada: Ofício nº 
018/2015 – Ofício encaminhado pelo Poder Legislativo ao Poder Executivo cobrando 
medidas relacionadas ao transporte escolar. GRANDE EXPEDIENTE: O vereador Pedro 
Afonso Trapp falou do ofício enviado ao Prefeito requerendo a normalização do transporte 
de escolares e o retorno das aulas na rede municipal de ensino. Mencionou que há 
combustível e a medida de suspensão das aulas não se justifica. Manifestou sua 
preocupação quanto a recuperação das aulas. Agradeceu o espaço.  A vereadora Miriam 
Lourdes Bertolo Berres, líder do PPS, saudou os presentes. Desejou a todos uma boa 



sessão. Em seguida o Vereador Mauri José Klein, líder do PP, saudou o presidente e os 
demais presentes. Desejou um bom trabalho na sessão. Agradeceu o espaço. O Vereador 
Luis Noschang, líder do PMDB, saudou a todos os presentes e ouvintes da rádio. 
Endossou as palavras do vereador Pedro, mencionando que há combustível disponível 
para realização do transporte escolar. Agradeceu o espaço e desejou uma boa sessão. O 
Líder do PT, Roque Gilberto Bourscheid, saudou os presentes e os ouvintes da rádio. 
Mencionou que em toda região há combustível e que os estudantes e famílias não podem 
ser prejudicadas.  Em seguida leu o Manifesto da Conferência Nacional dos Bispos e da 
OAB. Fez suas as palavras do manifesto. Na leitura constou: “MANIFESTO EM DEFESA 
DA DEMOCRACIA. Considerando as graves dificuldades político-sociais que afligem 
atualmente o País, a Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB – 
e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – se veem no dever de vir a público expressar 
– a exemplo do que já fizeram em ocasiões semelhantes anteriores – a convicção de que 
acima das divergências políticas, naturais numa República, estão a ordem constitucional e 
a normalidade democrática.Aos três Poderes da República cabe relacionarem-se entre si, 
de maneira independente, porém harmônica e cooperativa, não se admitindo que 
dissensões menores ou interesses particulares – de indivíduos ou de grupos - possam 
comprometer o exercício das atribuições constitucionais que a cada um deles compete 
exercer.Submetidos que são tais Poderes ao primordial princípio democrático pelo qual 
“todo poder emana do povo e em seu favor deve ser exercido”, cumpre-nos lembrar que as 
decisões deles emanadas somente se legitimam se estiverem adequadas a esse princípio 
maior.A inquestionável crise por que passam, no Brasil, as instituições da Democracia 
Representativa, especialmente o processo eleitoral, decorrente este de persistentes vícios 
e distorções, tem produzido efeitos gravemente danosos ao próprio sistema 
representativo, à legitimidade dos pleitos e à credibilidade dos mandatários eleitos para 
exercer a soberania popular.Urge, portanto, para restaurar o prestígio de tais instituições, 
que se proceda, entre outras inadiáveis mudanças, à proibição de financiamento 
empresarial nos certames eleitorais, causa  dos principais e reincidentes escândalos que 
têm abalado a Nação, afastando-se, assim, a censurável influência do poder econômico do 
resultado das eleições, o que constitui uma prática inconstitucional, conforme os votos já 
proferidos pela maioria dos Excelentíssimos Senhores Ministros integrantes do Supremo 
Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4650),  ora 
em andamento naquela egrégia Corte.Em vista do exposto, as entidades abaixo firmadas 
entendem inadiável a aprovação nas Casas do Congresso Nacional de uma Reforma 
Política Democrática que estabeleça normas e procedimentos capazes de assegurar, de 
forma efetiva e sem influências indevidas, a liberdade das decisões do eleitor.Com este 
Manifesto, a CNBB e a OAB, unidas a inumeráveis organizações e movimentos sociais 
integrantes da sociedade civil, conclamam o povo brasileiro a acompanhar ativamente a 
tramitação, no Congresso Nacional, das proposições que tratam da Reforma Política e a 
manter-se vigilante e atento aos acontecimentos políticos atuais para que não ocorra 
nenhum retrocesso em nossa Democracia, tão arduamente conquistada.Para tanto, é 
necessário que todos os cidadãos colaborem no esforço comum de enfrentar os desafios, 
que só pode obter resultados válidos se forem respeitados os cânones constitucionais, 
sem que a Nação corra o risco de interromper a normalidade da vida democrática. Por fim, 
reivindicam as entidades subscritoras que, cada vez mais, seja admitida e estimulada a 
participação popular nas decisões que dizem respeito à construção do futuro da Pátria, 
obra comum que não pode dispensar a cooperação de cada cidadão, de cada 
organização, dando-se, assim, plena eficácia ao conteúdo do artigo 14 da Constituição da 
República.” Em seguida leu os nomes daqueles que assinaram o manifesto, Marcus 
Vinicius Furtado Coêlho, Presidente Nacional da OAB, e Dom Raymundo Damasceno 
Assis, Presidente da CNBB. Agradeceu. PROJETOS DO PODER EXECUTIVO 
APRESENTADOS: Projeto de Lei nº 005/2015 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
alterar o Plano Diretor unificando e desmembrando lotes urbanos; Projeto de Lei nº 
006/2015 – Autoriza o Executivo Municipal a fracionar lotes da área industrial e ceder em 
comodato; Projeto de Lei nº 007/2015 – Autoriza o Executivo Municipal a criar 03 (três) 
cargos no plano de classificação de cargos e salários, instituído pela Lei Municipal nº 
965/1992; Projeto de Lei nº 008/2015 – Autoriza a contratação emergencial de um 



motorista de ambulância.O presidente Milton consultou os líderes de bancada acerca dos 
projetos de lei nº 005 e 008 de 2015, perguntando acerca da possibilidade de votação dos 
mesmos na presente sessão. Os líderes das bancadas manifestaram concordância em 
votar os projetos de lei mencionados.PROJETOS COM PARECER (votados): Projeto de 
Lei nº 103/2014 – Dispõe sobre cemitérios e serviços funerários no município de Cândido 
Godói e dá outras providências. – Aprovado por 7 votos favoráveis e uma 
ausência. Projeto de Lei nº 104/2014 – Autoriza o recebimento de bem imóvel pelo 
município, a título de doação. – Aprovado por 7 votos favoráveis e uma 
ausência. Projeto de Lei nº 005/2015 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o 
Plano Diretor unificando e desmembrando lotes urbanos. – Aprovado por 7 votos 
favoráveis e uma ausência. Projeto de Lei nº 008/2015 – Autoriza a contratação 
emergencial de um motorista de ambulância. – Aprovado por 7 votos favoráveis e uma 
ausência.MATÉRIA DO PODER LEGISLATIVO - PROJETOS DE RESOLUÇÕES DO 
PODER LEGISLATIVO PARA APRESENTAÇÃO: O presidente Milton consultou os 
líderes de bancada acerca dos projetos de resoluções nº 05, 06 e 07 de 2015, 
perguntando acerca da possibilidade de votação dos mesmos na presente sessão. Os 
líderes das bancadas manifestaram concordância em votar os projetos de resoluções 
mencionados. Projeto de Resolução nº 03/2015- Estabelece o indexador oficial do Poder 
Legislativo de  Cândido Godói.Projeto de Resolução nº 04/2015 - Reajusta o valor do 
ressarcimento a ser pago pela utilização de veículo particular para execução de funções 
relativas ao Poder Legislativo de Cândido Godói. Projeto de Resolução nº 05/2015 - 
Ratifica o ponto facultativo instituído no dia 16 e 17 de fevereiro de 2015, na Câmara 
Municipal de Vereadores de Cândido Godói. – Aprovado por 7 votos favoráveis e uma 
ausência. Projeto de Resolução nº 06/2015 - Autoriza uso de sala da Câmara Municipal 
pelo Conselho Municipal de Educação.– Aprovado por 7 votos favoráveis e uma 
ausência. Projeto de Resolução nº 07/2015 - Autoriza uso de sala da Câmara Municipal 
pelo assessor jurídico do Sindicato dos Servidores Municipais para atendimento. – 
Aprovado por 7 votos favoráveis e uma ausência. PROJETOS DE LEIS DO PODER 
LEGISLATIVO PARA APRESENTAÇÃO: Projeto de Lei nº 01/2015 - Altera a redação 
dos artigos 2º, 3º e exclui seu parágrafo único, da Lei Municipal n. 1.824/2006 que institui 
no Município de Cândido Godói o Dia Municipal da Mulher.PROPOSIÇÕES: Miriam 
Lourdes Bertolo Berres: - Indicação:Indica ao Poder Executivo Municipal que busque 
informações juntamente ao DAER, para que o mesmo especifique qual o tipo de tinta é 
mais apropriado, bem como duradouro, para a pintura das faixas de segurança e das 
placas de sinalizações. Feito isso, indica que o Executivo realize a devida pintura nas 
faixas de pedestres e placas da cidade, principalmente nas placas de PARE. - 
Indicação:Indica ao Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, estude 
a possibilidade de instalação de iluminação pública para a comunidade da Linha Dr. 
Cândido Godói, da propriedade do Sr. Dorivaldo Hipler até divisa com o município de 
Campina das Missões. Luis Noschang: - Indicação:Indica ao Poder Executivo Municipal 
que providencie a limpeza, patrolamento, alargamento e encascalhamento da Rua Padre 
Médice até a casa do Sr. Léo Saifer. Iolanda Isabel Seibel Ludwig: - Indicação:Indica ao 
Poder Legislativo para que estude a possibilidade de realizar a Sessão Solene do dia da 
Mulher no mês de maio, conciliando com o dia das mães (por Lei a Sessão Solene dia da 
Mulher deve ser realizada no mês de abril). - Indicação:Indica ao Poder Executivo 
Municipal que, através do órgão competente, estude a possibilidade de instalação de 
redutor de velocidade na Avenida Redenção em frente ao prédio nº 788, onde estão sendo 
instaladas as dependências do CRAS (Centro de Referência da Assistência 
Social). Roque Gilberto Bourscheid: - Moção:Solicita que o Poder Legislativo envie 
MOÇÃO de reconhecimento ao Deputado Elvino Bohn Gass, pela liberação do recurso 
federal para construção do calçamento da Linha Acre. – Aprovada por 7 votos 
favoráveis e uma ausência. - Moção:Solicita que o Poder Legislativo envie MOÇÃO à 
Coordenadoria do Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais, parabenizando-as pelo 
Dia da Mulher, dia 08 de março. – Aprovada por 7 votos favoráveis e uma ausência. - 
Pedido de Informação nº 003/2015:solicita que o Poder Executivo informe ao Legislativo 
qual foi a receita líquida investida pela Administração em pessoal, recursos humanos, bem 
como, informe quantos cargos de confiança e FGs existem, quem são as pessoas que os 



ocupam e o valor que cada um recebe. – Aprovado por 7 votos favoráveis e uma 
ausência. - Pedido de Informação nº 004/2015:solicita que o Poder Executivo informe ao 
Legislativo qual foi o valor economizado com o turno único 2014/2015. – Aprovado por 7 
votos favoráveis e uma ausência. O vereador Roque G. Bourscheid solicitou ao 
Presidente para que fossem enviadas ainda: - Moção de Repúdio:Solicita que o Poder 
Legislativo envie MOÇÃO de REPÚDIO ao Congresso Nacional, manifestando o repúdio 
do Poder Legislativo de Cândido Godói frente a aprovação de liberação de verba pública 
para transporte de cônjuge de parlamentar do Congresso Nacional. - Aprovada por 7 
votos favoráveis e uma ausência. - Indicação: Indica ao Poder Legislativo para 
queenvie pedido de apoio às Câmaras de Vereadores desta região, afim de que as 
mesmas se solidarizem para a manifestação de seu repúdio frente a liberação de verba 
pública para transporte de cônjuge de parlamentar do Congresso Nacional. - Aprovada 
por 7 votos favoráveis e uma ausência.Mesa Diretora: - Indicação:Indica ao Poder 
Executivo Municipal que, através do setor competente, providencie a recuperação e a 
limpeza do acostamento (corte de capim elefante e demais plantas que atrapalham a 
visão) da estrada da saída da ERS 307 em direção a Linha Cascata, até as propriedades 
do Srs. Edemar Dahmer, Blásio Hartmann e Roberto Imich. - Pedido de Informação nº 
005/2015: reitera o pedido já realizado pelo vereador Milton Thomas na 7ª sessão 
ordinária em 05/05/2014, ao Poder Executivo Municipal, para que informe ao Poder 
Legislativo qual a razão do Museu de Resgate Histórico de Cândido Godói, localizado na 
Linha Esquina União estar fechado. – Aprovado por 7 votos favoráveis e uma 
ausência. - Pedido de Informação nº 006/2015:solicita que o Poder Executivo informe ao 
Legislativo o motivo de não estar repassando subsídios para a inseminação suína, bem 
como informe, quais as medidas que serão tomadas para sanar este problema. – 
Aprovado por 7 votos favoráveis e uma ausência. O vereador Mauricio K. 
Gonçalves solicitou ao Presidente para que fosse enviada também: - Moção: solicita que 
o Poder Legislativo envie MOÇÃO ao Deputado Federal Jerônimo Goergen pela 
proposição do projeto de lei nº 4.246/2012, que visa regulamentar a profissão de motorista, 
sancionado pela Presidente. - Aprovada por 7 votos favoráveis e uma 
ausência.EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O primeiro a falar foi o vereador Pedro Afonso 
Trapp, do PSB, que saudou o presidente e os presentes na sessão. Primeiramente falou 
que suas indicações não vem sendo atendidas pelo Executivo, apesar de serem 
proposições fáceis de serem atendidas, a exemplo de faixas de pedestres e demarcação 
de acesso a cadeirantes, lixeiras. Lembrou ainda que muitas estradas no município estão 
em péssimo estado.  Em seguida manifestou sua contrariedade em realizar sessões 
solenes em demasia. Finalizou agradecendo o espaço, desejando boa noite a todos. 
A segunda a falar foi a vereadora Miriam Lourdes Bertolo Berres, líder do PPS, saudou o 
presidente, radiouvintes e demais presentes. Iniciando seu pronunciamento falou das 
manifestações dos caminhoneiros, referindo que o maior atingido, no final, é o produtor. 
Quanto ao ofício direcionado ao Executivo pedindo o retorno das aulas e do transporte 
escolar mencionou que atenda o pedido ou que decrete mobilização municipal em apoio à 
greve dos caminhoneiros. Quanto à moção de repúdio a ser encaminhada ao congresso 
nacional contra o direcionamento de verba pública para cônjuges de parlamentares 
viajarem de graça de avião, mencionou que todos os parlamentares do PPS negaram o 
uso do benefício. Em relação às estradas e ao comentário do vereador Pedro Afonso, 
disse que, diferentemente do que foi divulgado em programa de rádio pelo prefeito 
municipal, não ocorreu patrolamento e serviços com rolo nas proximidades da casa desta 
vereadora, mais especificamente nas vias rurais da Linha Natal até Linha Dr. Cândido 
Godói.Finalizando deixou uma mensagem em homenagem às mulheres. Agradeceu o 
espaço e desejou um bom retorno a todos. O terceiro a falar foi o vereador Mauri Klein, 
que agradeceu o seu espaço. O quarto inscrito foi o vereador Mauricio Klein Gonçalves, 
do PP, que saudou o presidente, os presentes e o público ouvinte da Rádio Gêmeos. De 
início disse que o Brasil está passando por um momento de crise, mencionando que todos 
devem buscar forças para superar esse momento. Disse que todos os setores da 
economia sofrem com a paralisação dos caminhoneiros, mas que os mesmos precisam 
chamar a atenção do governo para suas reivindicações. Considera o governo federal 
omisso por não atender as reivindicações da classe dos caminhoneiros. Falou que nunca 



antes no país houve um aumento tão grande na energia elétrica. Mencionou que em 
relação ao ofício enviado ao Executivo, este vereador não está representado, por não 
concordar com os pontos tratados no referido ofício. Falou ainda que referente à compra 
de combustível, defendeu que a compra deve ser realizada de fornecedores do município, 
para que o imposto seja convertido para este ente municipal, valorizando também o 
comércio. Reiterou o pedido ao presidente para que as sessões sejam melhor 
organizadas, com realização das reuniões das comissões permanentes com antecedência, 
devendo as mesmas serem realizadas, ao menos, na sexta-feira anterior à sessão, 
entrega da pauta e ordem do dia com no mínimo 24 horas de antecedência. Finalizou 
desejando o espaço e desejando boa noite a todos. O quinto a fazer uso da palavra foi o 
vereador Adalberto José Strieder, do PP, que saudou o presidente, todos os presentes e 
os radiouvintes da Rádio Gêmeos. Se manifestou em relação ao ofício enviado ao 
Executivo solicitando retomada das aulas e do transporte escolar dizendo que o presidente 
da Casa foi infeliz no encaminhamento. Argumentou que prefeito ou secretário não 
suspenderia as aulas caso um motivo muito sério não o exigisse. Afirmou que os postos 
ainda não recuperaram sua capacidade de abastecimento, dizendo que, ao tentar 
abastecer seu carro, sempre o era possibilitado abastecer apenas pelo valor de R$ 50,00. 
Questionou acerca do tanque de combustível exposto ao ar livre no setor de obras, 
atribuindo a responsabilidade por esta irregularidade à Administração passada. Disse que 
a manifestação dos caminhoneiros é reflexo de uma crise vivida pelo país. Afirmou que 
funcionários da prefeitura possuem privilégios. Parabenizou a equipe da Rádio Gêmeos 
pelo seu desempenho e história.  Finalizou desejando a todos uma boa semana de 
trabalho e que a nível de Brasil tudo volte ao normal. Agradeceu o espaço. O sexto a se 
manifestar foi o vereador Luis Noschang, líder do PMDB, que saudou a todos os 
presentes. No início de sua fala manifestou seu apoio em relação ao manifesto do 
caminhoneiros, entendendo também da dificuldade que os produtores estão passando 
com esta situação, mas mesmo assim o vereador diz ser justa e necessária a 
manifestação dos caminhoneiros, pois muitas vezes é só na luta que se consegue 
melhorar as condições de vida.  Lembrou que os reajustes na energia e no combustível irá 
afetar principalmente, mais uma vez, as pessoas de baixa renda. Argumentou que não há 
como fugir dessa situação, sendo por isso necessário apoiar as manifestações. Manifestou 
seu contentamento em ter sido o mentor da emenda ao projeto de lei de reposição da 
remuneração dos servidores municipais. Além disso manifestou sua preocupação em 
relação à porcentagem de reposição da remuneração e os reajustes na energia e no 
combustível. Por tal razão o presente vereador sustenta o argumento que deve o 
Executivo aumentar a remuneração dos atuais servidores antes de pensar em criar mais 
cargos. Sustentou sua posição quanto a economia que seria gerada caso os veículos do 
Executivo fossem abastecidos nos tanques do setor de obras, com combustível adquirido 
por meio de licitação com um preço mais baixo. Afirmou que antiga Administração 
entregou os tanques de combustível em condições legais de funcionamento, sem 
nenhuma irregularidade, sendo problema da atual Administração a adequação dos 
tanques, caso seja necessário. Agradeceu o espaço, desejou uma boa semana de 
trabalho e uma boa noite a todos.  O sétimo pronunciamento seguiu com o vereador 
Roque Gilberto Bourscheid, líder do PT. Num primeiro momento o vereador procurou 
trazer notícias positivas, reconhecendo, todavia, que há uma crise municipal, estadual, 
nacional e internacional. Disse que, no entanto, sempre existiram crises ainda piores e 
sempre se buscou superar tais crises. Afirmou que a elite econômica não está interessada 
em resolver as crises. Mencionou que as crises municipal e estadual nunca são colocadas 
à mostra, estando sempre o foco na crise nacional. Usou palavras de Valdir Pires, antigo 
integrante do MDB, afirmando que a mídia pretende desestabilizar o governo. Alegou que 
a manifestação iniciada por um determinado grupo de caminhoneiros era justa, mas que 
no momento se tornou injusta, sustentando que houve diálogo entre governo e 
caminhoneiros, sendo que o governo atendeu quase todas as reivindicações, inclusive a 
sanção, sem nenhum veto, de um projeto de lei que regulamenta a profissão de motorista, 
que beneficia os caminhoneiros, mas que não favorece os grandes empresários donos de 
muitos caminhões e que possuem empregados motoristas. Levantou um questionamento 
sobre quem deveria pagar pelos prejuízos causados aos agricultores devido à paralisação 



dos caminhoneiros. Afirmou ainda que há combustível nos postos da região, alegando que 
havia abastecido. Sustentou que a decisão de apoiar a greve dos caminhoneiros deve ser 
clara e assentada no conhecimento da realidade.  Disse que não se pode prejudicar 
crianças e famílias devido à paralisação, referindo-se à suspensão do transporte escolar 
para escolares. Lembrou que a presidenta Dilma inaugurou o maior parque eólico das 
Américas, no dia 27/02, no sul do Estado, considerando esta uma notícia muito positiva. 
Manifestou-se também acerca do programa Mais Médicos, informando que foram abertas 
inscrições para muitos municípios, e que no dia 02 de março de 2014 mais 4.146 médicos 
do programa começaram trabalhar no Brasil, sendo 95% brasileiros. Afirmou que este 
programa está dando certo. Quanto aos reajustes, sustentou que os mesmos foram 
necessários, sendo que inclusive a oposição apoiava que eles ocorressem por ocasião da 
campanha. Falou da incidência da CIDE sobre os combustíveis, revertida aos municípios e 
aos Estados, afirmando que estes entes necessitam da verba oriunda dessa tributação. 
Lembrou, dizendo ser importante não esquecer, que em 1999, o então presidente 
Fernando Henrique Cardoso aumentou o preço do óleo diesel em 37% ocasionando 
paralisação dos caminhoneiros. Lembrou ainda que, para acabar coma mobilização, o 
governo da época se valeu das forças armadas, descartando de imediato a Polícia 
Federal, sem que houvesse diálogo, negociações.  Sustentou mais uma vez que 
movimento dos caminhoneiros está sendo agora de puro interesse de empresários se 
grandes frotas de caminhões. Parabenizou ainda os deputados e senadores que dão 
atenção aos municípios, a exemplo do Deputado Evino Bohn Gass que destinou uma 
emenda parlamentar à Linha Acre para construção de um calçamento. Desejou que a 
democracia possa continuar sendo garantida e construída por todos. Concluindo deixou 
um abraço a todos, desejando boa noite aos presentes e aos ouvintes da Rádio Gêmeos. 
Esta sessão contou com a ausência da vereadora Iolanda Seibel Ludwig. Concluindo o 
presidente Milton, convidou a todos para participar da festa do Hospital Santo Afonso, 
almoço de confraternização a ser realizado no dia 15 de março. Reforçou ainda o convite 
para que todos participem, no dia 06 de março, do jantar em comemoração ao primeiro 
ano de programação no ar da Rádio Gêmeos. Agradeceu aos radiouvintes que 
acompanham a sessão na rádio gêmeos e também apela presença dos vereadores na 
sessão. Desejou boa noite e uma boa semana de trabalho. Não havendo mais assuntos a 
tratar, o Presidente Milton Thomas 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 2015. 

Milton Thomas                             Pedro Afonso Trapp                Roque Gilberto Bourscheid  

Miriam Lourdes Bertolo Berres       Luis Noschang                              Mauri José Klein 

Mauricio Klein Gonçalves         Adalberto José Strieder             Iolanda Isabel Seibel 
Ludwig 

 


