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SÍNTESE DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE CÂNDIDO GODÓI, REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2016, 
CORRESPONDENTE À QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DE CÂNDIDO GODÓI – Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril de 2016, às 
19h (dezenove horas), no Plenário Vereadora Marisa C. R. Rohleder, o Presidente Pedro 

Afonso Trapp saudou os seguintes Vereadores presentes: Roque Gilberto Bourscheid, 
Miriam Lourdes Bertolo Berres, Luis Noschang, Milton Thomas, Adalberto José Strieder, 
Iolanda Isabel Seibel Ludwig, Valdir Theisen e Vilmar Nering. Em seguida o presidente 
mencionou que a ata da quinta sessão ordinária do ano de 2016, conforme o Regimento 
Interno desta Casa esteve publicada no mural desde o dia 13 de abril de 2016, e esta sem 
propostas de emenda, foi aprovada por unanimidade de 

votos. CORRESPONDÊNCIAS: não houve correspondências lidas. GRANDE 
EXPEDIENTE: A Vereadora Miriam Lourdes Bertolo Berres, líder da bancada do PPS, 
que saudou o presidente, os colegas vereadores, os funcionários da Casa e os 
radiouvintes da Rádio Gêmeos. Desejou boas-vindas ao vereador Valdir Theisen, que 
assumiu sua vaga de vereador titular. Desejou a todos uma boa sessão e agradeceu pelo 

espaço. O vereador Luis Noschang, líder da bancada do PMDB, saudou o presidente da 
Casa, os colegas vereadores e os servidores da Casa, desejou uma boa sessão e 
agradeceu pelo espaço. O vereador Roque Gilberto Bourscheid, líder da bancada do 
PT, saudou o presidente, os vereadores, os servidores da Casa e os radiouvintes da Rádio 
Gêmeos. Desejou boas-vindas ao vereador Valdir que assumiu sua vaga de vereador 

titular. Em nome do Partido dos Trabalhadores parabenizou o Padre Aloisio Raimundo 
Lunkes, que dia 17 de abril de 2016, celebrou 60 anos de sacerdócio e 85 anos de vida. 
Lembrou que o padre passou pela Europa, Alemanha, Santo Ângelo e há 36 anos está na 
cidade de Buíque estado de Pernambuco. Lembrou também da sessão solene em 
homenagem a Banda + Vida, que segundo o vereador foi um sucesso. Parabenizou a 
Banda + Vida e toda a Terceira Idade. Parabenizou ainda os organizadores e a 

comunidade pela realização da 10ª festa dos Gêmeos ocorrida no dia 10 de abril, na Linha 
São Pedro. Desejou uma boa sessão a todos e agradeceu pelo seu espaço. O 
vereador Vilmar Nering, líder da bancada do PSDB, que saudou o presidente e os 
vereadores. Parabenizou a organização da sessão solene em homenagem a Banda + 
Vida, bem como a comunidade da Linha São Pedro pelo acolhimento da Banda + Vida na 

10ª festa dos Gêmeos. Agradeceu ao partido do PP por permitir que assumisse a vaga de 
vereador. Agradeceu pelo espaço. Posteriormente o vereador Adalberto José Strieder, 
líder da bancada do PP, que saudou o presidente, os vereadores, os funcionários da 
Casa e os radiouvintes da Rádio Gêmeos. Desejou boas-vindas ao colega Valdir Theisen 
e parabenizou–o pela dedicação nos 3 anos que assumiu a Secretaria de 
Obras.  Parabenizou a comunidade da Linha São Pedro pela dedicação e empenho da 10ª 

festa dos Gêmeos, parabenizando também os integrantes da Banda + Vida. Desejou uma 
boa sessão a todos e agradeceu pelo espaço. PROJETOS DO PODER EXECUTIVO 
APRESENTADOS: Projeto de Lei nº 013/2016 – Dispõe sobre repasse a entidade sem 
fins lucrativos do município. Projeto de Lei nº 014/2016 – Autoriza o Município a promover 
a desafetação do imóvel que especifica, e dá outras providências. Projeto de Lei nº 

015/2016 – Altera o art. 3º da Lei nº 1.135/1995 que cria o Conselho Municipal de 
Assistência Social e dá outras providências.Projeto de Lei nº 016/2016 – Dispõe sobre 
repasse a entidade sem fins lucrativos do Município valor de R$ 12.000,00. Para sua 
votação foi realizado acordo de líderes.O presente projeto de lei foi  aprovado por 
unanimidade de votos. PROJETO DO PODER EXECUTIVO COM PARECER 

(votado): Projeto de Lei nº 012/2016 – Disciplina a concessão do alvará de localização 
provisório para o funcionamento e instalação de atividades econômicas e dá outras 
providências. Aprovado por unanimidade de votos. MATÉRIA DO PODER 
LEGISLATIVO - PROJETO DE RESOLUÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 
APRESENTADO: Projeto de Resolução nº 06/2016 - Autoriza a renúncia do valor de R$ 
3.000,00 da dotação orçamentária do Poder Legislativo de Cândido Godói – RS (ACI).Para 



sua votação foi realizado acordo de líderes.O presente projeto de lei foi aprovado por 
unanimidade de votos. PROJETOS DE RESOLUÇÕES DO PODER LEGISLATIVO 
VOTADOS: Projeto de Resolução nº 04/2016 - Autoriza a renúncia de valor da dotação 

orçamentária do Poder Legislativo de Cândido Godói – RS (R$ 15.000,00 para Rádio 
Gêmeos). Durante a discussão o vereador Roque fez seu pronunciamento em relação ao 
projeto de resolução, todavia, após a discussão, o mesmo foi aprovado por unanimidade 
de votos. Projeto de Resolução nº 05/2016 - Altera o art. 219 e seus §§, do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Vereadores. Durante a discussão o vereador Roque fez 

seu pronunciamento em relação ao projeto de resolução, todavia, após a discussão, o 
mesmo foi aprovado por unanimidade de votos. PROPOSIÇÕES:  Mesa Diretora (PSB, 
PPS, PMDB e PT): - Pedido de informação nº 014/2016: solicita ao Poder Executivo 
Municipal que forneça ao Poder Legislativo cópia de todas as atas, devidamente 
assinadas, do ano de 2016 dos encontros do Conselho Municipal de Saúde, inclusive a ata 

do dia 08 de abril do presente ano, bem como, forneça a relação dos membros titulares 
que fazem parte deste Conselho. - Pedido de informação nº 015/2016: solicita ao Poder 
Executivo Municipal que forneça ao Poder Legislativo a relação das entidades e membros 
integrantes do Conselho Municipal do Idoso. - Pedido de informação nº 016/2016: solicita 
ao Poder Executivo Municipal que forneça ao Poder Legislativo a relação dos motoristas 
concursados e das empresas contratadas indicando seus respectivos cursos atinentes à 

função que desempenham no município, a fim de averiguar se o requisito dos cursos 
exigidos está cumprido. - Indicação: solicita que o Poder Legislativo convide o Delegado 
Regional da Saúde para que faça uso da tribuna popular para falar acerca da 
Municipalização do SUS e demais assuntos de interesse da população. – Aprovada por 
unanimidade de votos. - Indicação: indica ao Poder Legislativo que envie ofício à RGE 

para que a mesma tome providências para o corte/poda de árvores próximo as casas de 
nº 224 e 244 da Rua Anchieta, do Município de Cândido Godói, pois os galhos estão 
prejudicando a rede pública de distribuição de energia e podem causar perigo aos 
munícipes. – Aprovada por unanimidade de votos. Roque Gilberto Bourscheid (PT): - 
Indicação: Por ser comemorado em 19 de abril o dia do índio, e sendo que em Cândido 
Godói reside uma família indígena, que escolheu este município para seu lar, mais 

especificamente o Parque Museu do Imigrante,solicita ao Poder Legislativo que 
disponibilize um espaço na Tribuna deste Plenário ao popular índio dos chás, para falar 
acerca da sua história, das perspectivas e do dia dedicado ao índio. – Aprovada por 
unanimidade de votos. Miriam Lourdes Bertolo Berres (PPS): - Indicação: indica ao 
Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, providencie a instalação de 

novo bueiro entre as propriedades dos senhores Ademar Hohm e Ermiro Bertolo, no Bairro 
Nacional. – Aprovada por unanimidade de votos. Iolanda Isabel Seibel Ludwig (PP): - 
Moção:solicita que a Mesa Diretora do Poder Legislativo envie MOÇÃO parabenizando a 
AGECANDI pela organização e pelo sucesso da 10ª Festa dos Gêmeos. – Aprovada por 
unanimidade de votos. - Indicação da vereadora Iolanda I. S. Ludwig com associação 

dos demais vereadores: indica à Mesa Diretora do Poder Legislativo que, estude a 
possibilidade de repassar recurso à Associação das Mulheres Rurais – AMUR. – 
Aprovada por unanimidade de votos. Vilmar Nering (PSDB): - Indicação (realizada 
oralmente): indica ao Poder Executivo Municipal para que proponha um projeto de lei 
limitando a prestação de serviços de máquinas retroescavadeiras apenas para o horário 
de expediente, exceto para enterro de animais, para que a lei entre em vigor, se possível, 

a partir de 1º de maio do presente ano. – Aprovada por 06 votos favoráveis e 02 votos 
contrários.EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A primeira a falar foi a vereadora Miriam Lourdes 
Bertolo Berres, do PPS, com saudações de estilo. Inicialmente parabenizou a comunidade 
da Linha São Pedro pela realização da 10ª Festa dos Gêmeos ocorrido no dia 10 de abril 
de 2016, bem como parabenizou a patronagem e todos associados do CTG pela 

realização do jantar Fandango realizado no dia 16 de abril. Da mesma forma parabenizou 
a Paróquia Nossa Senhora das Dores pela festa realizada no dia 17 de abril em 
homenagem aos 60 anos de sacerdócio do Padre Aloísio Raimundo Lunkes, onde foi 
registrado a presença do Bispo Diocesano Dom Liro Vendelino Meurer, momento em que 
ocorreu também a abertura da pedra fundamental. Desejou a todos um bom retorno e 
agradeceu pelo seu espaço. O segundo a se pronunciar foi o vereador Milton Thomas, do 



PMDB, com suas saudações a caráter. Parabenizou o Padre Aloísio Raimundo Lunkes 
pelos 60 anos de sacerdócio e da mesma forma parabenizou a paróquia de Cândido Godói 
pelos 45 anos. Referente ao pronunciamento da vereadora Miriam sobre a abertura da 

pedra fundamental, referiu que foi encontrado um documento dentro da pedra, que no 
entanto estava ilegível, mas que foi reconhecido pelo Bispo Diocesano Dom Liro Vendelino 
Meurer. Lembrou a todos os agricultores que a campanha de vacinação contra aftosa tem 
início a partir do dia 1º de maio e que no presente ano o município de Cândido Godói teve 
uma redução de 30 para 10 doses, devido às condições financeiras do Estado. Desejou a 

todos um bom retorno e agradeceu pelo seu espaço. O Terceiroa se manifestar foi 
o  vereador Luis Noschang, do PMDB, com saudações de costume. Iniciou manifestando a 
sua preocupação com os terremotos que ocorreram no Japão e que agora estão 
acontecendo no Equador, onde até o momento já se teve mais de 350 mortes. 
Parabenizou o vereador Vilmar Nering pelo trabalho realizado nestes dois meses que 

assumiu a vereança. Desejou boas-vindas ao vereador Valdir Theisen que está retornando 
à Casa Legislativa. Referente à gripe H1N1, disse que 10 mortes já foram registradas no 
Estado, inclusive uma morte confirmada no município de Santa Rosa. Pediu que os meios 
de comunicação, Rádio Gêmeos e órgãos públicos ajudem a divulgar e alertar as pessoas 
para os cuidados que a população deve ter para se prevenir da gripe H1N1. Também 
solicitou ao Conselho Municipal da Saúde para que aplique na íntegra os valores dos 

recursos estaduais e federais destinados para a prevenção da dengue, para o município 
de Cândido Godói não correr o risco de mais tarde ter uma epidemia. Desejou a todos uma 
boa noite e um retorno. Agradeceu pelo seu espaço. O quarto a se pronunciar foi o 
vereador Roque Gilberto Bourscheid, do PT, que saudou o presidente e os colegas 
vereadores. Passou a falar do momento político atual que o país está enfrentando e como 

representante do Partido dos Trabalhadores disse que está triste e envergonhado, porque 
o que aconteceu no dia 17 de abril no país não deveria ter acontecido, pois nos 
envergonha mundialmente. Colocou que a sua posição diante da conjuntura nacional é a 
mesma de Leonardo Boff (teólogo), de Chico Buarque, da CNBB (Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil), do próprio Papa e da ONU (Organização das Nações Unidas), pois 
todos eles dizem que tudo isso que está acontecendo no Brasil é um golpe, destacando 

que sempre continua respeitando a posição das demais pessoas. Afirmou que a única 
pessoa que no momento não pode falar de corrupção na Casa, no município de Cândido 
Godói, é a vereadora Iolanda, pois está respondendo a um processo por compra de votos, 
decisão que foi recorrida pela mesma, mas que ainda está tramitando na justiça. Colocou 
novamente que respeita a posição das outras pessoas, mas também quer ser respeitado, 

pois como a vereadora Iolanda fez na última sessão, está fazendo novamente, 
desrespeitando a opinião de seus colegas vereadores. Disse que está muito preocupado 
com a corrupção, e como falou na última sessão, quer que todos envolvidos sejam punidos 
e devolvam o que roubaram. Lembrou que no processo da Lava Jato já foram devolvidos 
mais de 3 milhões de reais. Disse que como falou o senador Roberto Requião (PMDB) aos 

deputados do PMDB, “estamos julgando uma pessoa que comprovadamente não cometeu 
crime eleitoral, pois conforme a constituição só pode ocorrer impeachment se houver 
crime”, e como o próprio presidente nacional do Partido Progressista falou na hora de dar 
o seu voto que a Presidente Dilma é uma pessoa correta, honesta e não cometeu crime. 
Disse que o Partido dos Trabalhadores apoiou sim o impeachment de Color, mas que ele 
havia comprovadamente cometido crime. Concluiu dizendo que todos os corruptos devem 

ser punidos, mas que os inocentes possam se defender. Agradeceu pelo seu 
espaço. O quinto a se manifestar foi o vereador Vilmar Nering, do PSDB, com saudações 
de praxe. Primeiramente disse que assumiu a vaga de vereador para ajudar os munícipes. 
Registrou que tinha o desejo de ser vereador mas que nenhum partido havia aceitado sua 
filiação, de modo que decidiu trazer para o município o partido PSDB, onde se coligou com 

o PP, assim podendo se candidatar a vereador. Agradeceu os vereadores por terem 
cedido esses dois meses de vereança, mas disse que estava indignado, pois o que lhe foi 
prometido pela coligação não foi e não está sendo cumprido. Lembrou que as máquinas 
para realização de obras se deslocavam apenas até a Linha Paranaguá e daí a diante não 
seguiam. Protestou ainda que a atual administração prometeu trabalhar nas proximidades 
da sua localidade, Linha Silva Jardim, expondo também que as máquinas seriam 



encaminhadas em mais áreas para atender a toda população, mas que infelizmente isso 
não aconteceu. Relatou que enquanto o secretário de obras Valdir Theisen não estava 
atuando na secretaria de obras, o vice-prefeito Afonso Nikodem autorizou o presente 

vereador, que ocupava cargo na secretaria de obras municipal, a encaminhar máquinas 
para sua localidade. Lamentou ainda que depois de estar trabalhando há um mês, o 
prefeito Guerino Backes lhe informou que este não poderia mais ficar de responsável, pois 
a oposição, o PMDB, queria condenar a Administração pelo fato de ele não possuir o 
segundo grau de ensino completo. Lembrou que já havia atuado há um 1 ano e 3 meses 

no cargo de diretor geral da secretaria de obras, ironizando que apenas “agora” a 
Administração municipal ficou “sabendo” que o mesmo não era formado no segundo grau. 
Disse que seja qual for a Administração que estiver no poder, esse tipo de coisa não deve 
acontecer. Quanto à situação política que o país está passando, disse que tal situação 
deve ser resolvida e que quem roubou seja punido. Concluiu agradecendo a todos pela 

oportunidade e pediu desculpas se de alguma maneira ofendeu alguém. Desejou a todos 
uma boa noite e um bom retorno. Agradeceu pelo espaço. O sexto a fazer uso da palavra 
foi o vereador Valdir Theisen, do PP, com saudações habituais. Primeiramente disse que é 
uma satisfação poder voltar à Casa Legislativa depois de 8 anos de trabalho. Referente ao 
posicionamento do vereador Roque Gilberto quanto a situação política a nível de governo 
federal, disse que se a Presidente Dilma errou, desejando que em razão disso ela pague, 

mas que também sejam julgadas as outras pessoas que roubaram, de todos os partidos 
que tenham pessoas envolvidas na corrupção. Parabenizou o vereador Roque Gilberto 
pela proposição da sessão solene em homenagem a Banda + Vida, pedindo desculpas por 
não participar da sessão solene e também da 5ª sessão ordinária por motivos de saúde. 
Quanto ao trabalho realizado como secretário de obras, disse que está satisfeito pois o fez 

com seriedade. Ainda lembrou que nos 8 anos que o PMDB estava na administração fez o 
seu trabalho como operador de máquina, não tendo nenhuma reclamação. Disse que as 
pessoas votam em quem elas querem votar e em quem confiam, e que o voto é uma 
conquista de cada vereador. Deixou um abraço a todos os radiouvintes da Rádio Gêmeos 
e agradeceu pelo seu espaço. A sétima a se pronunciar foi a vereadora Iolanda Isabel 
Seibel Ludwig, do PP, com suas saudações protocolares. Disse que a presente sessão foi 

bem produtiva, com aprovação de muitos projetos, levando sempre em consideração o 
interesse dos munícipes. Em relação à manifestação do vereador Roque Gilberto, disse 
que sempre o respeitou assim como aos demais vereadores. Ainda questionou ao referido 
vereador em que momento a mesma havia faltado com respeito e educação. Disse que o 
país está presenciando uma virada histórica, e como sempre nem todos estão de acordo. 

Em contraponto ao posicionamento do vereador Betto que considera o momento um golpe, 
afirmou que muitas pessoas estão contentes com esse avanço que atualmente é 
vivenciado no Brasil, e que golpe é o que o país viveu durante estes anos. Afirmou que 
fizeram coisas boas sim, mas a economia chegou numa situação que não há mais 
explicação. Disse que a culpa de tudo isso não é sua, e que o vereador Betto não pode 

somente questioná-la, pois na coligação da sua bancada tem partidos que também 
votaram a favor do impeachment da presidente Dilma. Quanto a acusação que o vereador 
Betto fez, disse que se enganou completamente, pois o processo que está respondendo 
não é por compra de votos, esclarecendo que foi acusada, através de uma denúncia 
anônima, na eleição para governador e deputados, de efetuar transporte de eleitor. 
Concluiu dizendo que sua consciência está tranquila e que a justiça será feita. Agradeceu 

pelo seu espaço. O Oitavo a falar foi o vereador Adalberto José Strieder, do PP, com suas 
saudações tradicionais. Referindo-se à indicação feita pelo vereador Vilmar, disse que 
votou contrariamente, pois existe uma lei superior que regulamenta a prestação de 
serviços no período eleitoral e que é difícil não deixar os servidores saírem com as 
máquinas fora do horário de expediente. Quanto a situação do Brasil atualmente, disse 

que ninguém mais se sente seguro, podendo isto afetar a economia. Disse que os 
produtores tiveram uma safra muito boa, e que todos esperam receber um preço justo 
pelos seus produtos. Comentou que a situação está se agravando cada vez mais, no que 
diz respeito a doenças, endividamentos e também o êxodo rural, que aumentou muito nos 
últimos anos. Ainda pontuou que todas as pessoas que roubaram sejam condenadas e 
devolvam os valores. Referente ao projeto de lei que trata da avaliação dos servidores 



municipais que está em estudo nesta casa, disse que falou com representantes do 
sindicato dos servidores, sendo-lhe dito que estão esperando o vereador Luis marcar uma 
reunião, para propor as mudanças necessárias. Agradeceu o vereador Vilmar pelo período 

que assumiu a vereança parabenizando pelo trabalho realizado. Desejou a todos um bom 
retorno e agradeceu pelo seu espaço. Encerrando a presente sessão, o presidente 
estendeu a todos um convite para participação da festa do 16º aniversário do Grupo da 
Terceira Idade Recordando o Passado, para o dia 30 de abril de 2016 no clube da Linha 
Secção “A”. Não havendo mais assuntos a tratar, o presidente do Poder Legislativo, o 

vereador Pedro Afonso Trapp, 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 abril de 2016. 
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