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SÍNTESE DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE CÂNDIDO GODÓI, REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2016, 
CORRESPONDENTE À QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DE CÂNDIDO GODÓI – Aos 06 (seis) dias do mês de junho 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, Ivo Schreder, Valdir Theisen, Mauri José 
Klein, Iolanda Isabel Seibel Ludwig e Adalberto José Strieder. Lembrou, que em função da 
licença do vereador Milton Thomas as atividades de vereança durante o mês de junho 
serão exercidas pelo Vereador Ivo Schreder. TRIBUNA POPULAR: Conforme indicação 
do vereador Roque Gilberto Bourscheid, o Reverendo Padre Valcir Puhl, fez uso da 

palavra, trazendo esclarecimentos e informações acerca do tema da Campanha da 
Fraternidade e apresentação do projeto Ecumênico "A casa comum". Primeiramente o 
Padre saudou os presentes e a oportunidade. Em seguida falou sobre o projeto da carta 
encíclica do Papa Francisco, Campanha da Fraternidade e do projeto Ecumênico "A casa 
comum". Lembrou do Papa Francisco e sua mensagem ambiental mais importante dos 

últimos anos, dizendo que a humanidade sempre procurou inventar e aperfeiçoar as 
condições de vida, porém, deu as costas para aquilo que foi criado com perfeição e do 
qual depende a vida, que é o meio ambiente. Afirmou que é pelo pecado da ambição, 
ganância, do capitalismo que o ser humano está destruindo a Criação e a relação entre ser 
humano e o planeta deve ser fraterna e não de exploração. Falou também sobre a 

utilização dos agrotóxicos nas plantações e as reais consequências, como contaminação 
dos lençóis de água, a terra, as arvore, os alimentos, os animais. Relatou que o papa 
Francisco pediu ao povo que mudasse as atitudes e realizasse ações coletivas de cuidado 
com o meio ambiente, com a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade da vida 
das pessoas, proteger o meio ambiente, favorecer a inclusão social dos pobres, exercitar a 
cidadania e cultivar a espiritualidade ecológica. Agradeceu o espaço e se disponibilizando 

a perguntas. O Vereador Roque Gilberto Bourscheid parabenizou o padre pelo 
pronunciamento e pela iniciativa do projeto Ecumênico "A casa comum". A Vereadora 
Iolanda Isabel Seibel Ludwig parabenizou-o e disse acreditar que deveria ser implantado 
no currículo escolar das escolas uma disciplina que tratasse da valorização do meio 
ambiente. O Vereador Luis Noschang também parabenizou o Padre pelo pronunciamento, 

pelo projeto e se colocou à disposição do Projeto e disse que a Casa Legislativa é adepta 
a esse plano. Em seguida o presidente mencionou que a ata da oitava sessão ordinária do 
ano de 2016, conforme o Regimento Interno desta Casa esteve publicado no mural desde 
o dia 25 de maio de 2016, e esta sem propostas de emenda, foi aprovada por 
unanimidade de votos. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: Mensagem retificativa nº 
02 ao projeto de Lei nº 015/2016.Ofício DG nº 3443/2016 referente ao processo de contas 

de gestão do exercício de 2014.GRANDE EXPEDIENTE: O Vereador Luis Noschang, 
líder da bancada do PMDB, saudou o presidente da Casa, os colegas vereadores, o 
assessor jurídico, as secretárias, o Padre Valcir, o Sr. Ademir presentes na sessão e os 
radiouvintes da Rádio Gêmeos. Desejou a todos uma boa sessão e agradeceu o espaço. 
O Vereador Roque Gilberto Bourscheid, líder da bancada do PT, saudou o presidente, 

os vereadores, os servidores da Casa, o público presente na sessão e os radiouvintes da 
Rádio Gêmeos. Saudou também o Vereador Ivo e desejou um bom trabalho como 
representante da comunidade da Linha Silva Jardim. Desejou a todos uma boa sessão e 
agradeceu espaço. O Vereador Adalberto José Strieder, líder da bancada do PP, 
saudou o presidente, os vereadores, os funcionários da Casa, o público presente na 

sessão e os radiouvintes da Rádio Gêmeos. Desejou boas-vindas ao vereador Ivo e 
desejou que faça um excelente trabalho no mês de junho. Parabenizou a Emater, o Padre 
Valcir, a Secretaria da Educação, da Agricultura e os demais que contribuíram para essa 
semana do meio ambiente. Desejou a todos uma boa sessão e agradeceu o espaço. A 
Vereadora Miriam Lourdes Bertolo Berres, líder da bancada do PPS, saudou o 
presidente, os colegas vereadores, os funcionários da Casa, o Padre Valcir, Sr. Ademir e 



Sra. Iracema, presentes na sessão, bem como os radiouvintes da Rádio Gêmeos. Desejou 
boas-vindas ao Vereador Ivo. Agradeceu o pronunciamento do padre Valcir e toda equipe 
que elaborou esse projeto ecumênico. Desejou a todos uma boa sessão e agradeceu o 

espaço. PROJETOS DO PODER EXECUTIVO APRESENTADOS: Projeto de Lei nº 
026/2016 – Altera o art. 2º da Lei Municipal 2.472/2014 e dá outras providências; Projeto 
de Lei nº 027/2016 – Abre crédito suplementar no orçamento municipal vigente no valor 
de R$ 5.000,00; Projeto de Lei nº 028/2016 – Altera o art. 2º da Lei Municipal 2.184/2011 
e dá outras providências; Projeto de Lei nº 029/2016 – Altera o art. 2º da Lei Municipal 

2.517/2015 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 030/2016 – Altera a Lei 
2.222/2011 que altera carga horária e dá outras providências. PROJETO DO PODER 
EXECUTIVO COM PARECER (votado): não houve projetos de lei votados. MATÉRIA DO 
PODER LEGISLATIVO: PROJETOS DE LEI DO PODER LEGISLATIVO PARA 
APRESENTAÇÃO: Projeto de Lei do Poder Legislativo nº 02/2016 - Dispõe sobre a 

fixação dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Cândido Godói, para a 
Legislatura 2017 a 2020; Projeto de Lei do Poder Legislativo nº 03/2016 - Dispõe sobre 
a fixação dos subsídios dos Vereadores do Município de Cândido Godói, para a 
Legislatura 2017 a 2020; Projeto de Lei do Poder Legislativo nº 04/2016 - Institui a “ficha 
limpa municipal” na nomeação de servidores a cargos comissionados no âmbito da 
Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e do Poder Legislativo, 

e dá outras providências. PROPOSIÇÕES: Mesa Diretora (PSB, PPS, PMDB e PT): - 
Pedido de informação nº 021/2016: solicita ao Poder Executivo Municipal que informe ao 
Poder Legislativo, se a estrada partindo da Avenida Redenção, próximo à residência do Sr. 
Léo Schaefer dando acesso à Avenida Ipiranga, cruzando o potreiro, consta no Plano 
Diretor do Município. - Indicação: indica ao Poder executivo que, através do órgão 

competente, interdite a obra na estrada partindo da Avenida Redenção, próximo à 
residência do Sr. Léo Schaefer dando acesso à Avenida Ipiranga, cruzando o potreiro, 
enquanto não esteja esclarecida a situação requerida no pedido de informação nº 
021/2016. – Aprovada por unanimidade de votos. Luis Noschang (PMDB): - 
Indicação: indica ao Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, 
providencie o recapeamento asfáltico, em especial nas Rua Sepé Tiarajú, João 

Magalhães, Padre Benedito Meister e Avenida Concórdia. – Aprovada por unanimidade 
de votos. Roque Gilberto Bourscheid (PT): - Indicação: indica ao Poder Executivo 
Municipal, que através do setor competente, estude a possibilidade de instalar câmeras de 
segurança nos entornos da Igreja Matriz, a fim de tornar o local mais seguro e identificar 
práticas de ofensas ao patrimônio público como, por exemplo, o despejo de lixo por quem 

circula pelo local. Aproveita ainda para reiterar a indicação de instalação de câmeras de 
segurança na praça municipal, com o mesmo intuito. – Aprovada por unanimidade de 
votos. - Indicação:indica à Mesa Diretora do Poder Legislativo para que encaminhe ofício 
ao DAER e à Secretaria Estadual dos Transportes para que informem qual a situação e 
andamento do processo de construção da ERS 165 – ligação asfáltica de São Luiz 

Gonzaga à Santo Cristo, passando por Cândido Godói. – Aprovada por unanimidade de 
votos. - Pedido de informação nº 022/2016: solicita ao Poder Executivo Municipal que 
informe ao Poder Legislativo qual foi o aumento do IPTU, informando se houve aumento 
em relação à base de cálculo (valor dos imóveis), ou se houve aumento em relação à 
alíquota. - Pedido de informação nº 023/2016: solicita ao Poder Executivo Municipal que 
informe ao Poder Legislativo quais são e onde estão localizadas as áreas verdes de 

loteamentos e demais áreas verdes da nossa cidade, indicando a quadra e o lote, 
informando também a metragem de cada área verde. - Pedido de informação nº 
024/2016:solicita ao Poder Executivo que, através da secretaria  competente, informe ao 
Poder Legislativo quantos m3 de madeira foi obtida com a derrubada dos eucaliptos do 
entorno do Estádio Municipal, bem como, onde e quanto foi aplicado e onde está 

depositada o restante da madeira. Milton Thomas (PMDB): - Indicação: indica ao Poder 
Executivo Municipal que, através do setor competente, providencie o encascalhamento no 
pátio da granja do Sr. Celito Schardong, na Linha Esquina União. – Aprovada por 06 
votos favoráveis e 02 abstenções. - Indicação: indica ao Poder Executivo Municipal 
que, através do setor competente, providencie o encascalhamento e abertura de sarjeta 
em frente a propriedade do Sr. Dionísio Wischneski, na Linha Acre. – Aprovada por 06 



votos favoráveis e 02 abstenções. - Indicação: indica ao Poder Executivo Municipal 
que, através do setor competente, providencie a recuperação da entrada à propriedade do 
Sr. Arnildo Gund, na Linha dos Louros. – Aprovada por 06 votos favoráveis e 02 

abstenções. As proposições do vereador Milton Thomas foram protocoladas em maio, 
quando o vereador ainda exercia as atividades da vereança, antes de seu licenciamento 
da vaga, que veio a ser ocupada pelo suplente Ivo Schreder. EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: O primeiro a se pronunciar foi o Vereador Ivo Schreder, do PMDB, saudou o 
presidente, os colegas vereadores, os radiouvintes da Rádio Gêmeos. Parabenizou o 

Padre Valcir Phul pelas declarações na tribuna popular. Agradeceu o Vereador Milton 
Thomas por permitir que realizasse trabalhos na Casa Legislativa no mês de junho. 
Desejou uma boa noite a todos e agradeceu o seu espaço. Agradeceu o espaço. O 
segundo a se manifestar foi o Vereador Luis Noschang, do PMDB, com saudações de 
estilo. Disse que todas as discussões que acontecem dentro da Casa Legislativa são em 

prol do crescimento do município. Parabenizou o Vereador Roque Gilberto Bourscheid 
pelas proposições. Lembrou que o Vereador Milton pediu para que justificasse as 
indicações que havia protocolado na Câmara antes de se licenciar. Desejou boas-vindas 
ao vereador Ivo. Desejou a todos um bom retorno e uma boa semana de trabalho. 
Agradeceu o espaço. O Terceiro a falar foi o Vereador Roque Gilberto Bourscheid, do PT, 
com saudações a caráter. Falou sobre o projeto de Lei de sua autoria, projeto “Ficha 

Limpa”. Disse que assim como a Lei Federal, o Projeto do Poder Legislativo nº 04/2016 
tem o intuito de vedar a nomeação para cargos públicos de pessoas consideradas “fichas 
sujas”. Lembrou que o projeto está em estudo e que poderão ser apresentadas emendas 
pelos vereadores, para que o mesmo seja votado e aprovado por todos. Desejou a todos 
uma boa semana de trabalho. Agradeceu o espaço. O Vereador Luis Nochang pediu ao 

presidente para se ausentar da sessão por possuir outro compromisso. O quarto a se 
pronunciar foi o Vereador Mauri José Klein, do PP, com saudações de costume. 
Parabenizou o Padre Valcir pelas suas colocações e pelo belo trabalho que vem 
desenvolvendo. Lembrou das palavras do Padre, quando falou sobre o uso excessivo dos 
agrotóxicos e do saneamento básico. Saudou a professora Iracema presente na sessão. 
Lembrou-se da reunião que tiveram com os professores e alguns vereadores para discutir 

sobre projeto de lei que trata sobre o plano de carreira do magistério. Desejou a todos um 
bom retorno e agradeceu o seu espaço. A quinta a se manifestar foi a Vereadora Iolanda 
Isabel Seibel Ludwig, do PP, com saudações de estilo. Parabenizou o Padre Valcir pela 
sua explanação sobre ao projeto ecumênico “A Casa Comum nossa responsabilidade”. 
Saudou e desejou boas-vindas ao Vereador Ivo Schreder, que assumiu a vereança 

durante o mês de junho. Justificou as suas abstenções nas indicações do Vereador Milton, 
dizendo que não é contra os pedidos realizados, mas, por estar licenciado deveria ter 
repassado as indicações para serem realizadas por outro vereador de sua bancada. 
Lembrou que no dia 25 de julho é comemorado o dia do colono e motorista e a Câmara 
realizará sessão solene no dia 22 de julho. Desejou a todos uma boa semana de trabalho. 

Agradeceu o espaço. O sexto a fazer uso da palavra foi o Vereador Valdir Theisen, do PP, 
com saudações a caráter. Parabenizou o Padre Valcir pelo trabalho que vem realizando e 
se colocou à disposição para o que for necessário. Justificou suas abstenções quanto as 
indicações do vereador Milton por ter dúvidas quanto a legalidade. Desejou um bom 
retorno e uma boa semana de trabalho a todos. Agradeceu o espaço. O sétimo a se 
pronunciar foi o Vereador Adalberto José Strieder, do PP, com saudações de estilo. Falou 

sobre a preocupação da administração pública e do setor de obras com as estradas e os 
pátios, que tentam sempre manter em boas condições de uso mesmo com alguns 
intemperes na execução dos serviços, como as chuvas fortes. Desejou a uma boa semana 
de trabalho e um bom retorno a todos. Agradeceu o espaço. A Oitava a falar foi a 
Vereadora Miriam Lourdes Bertolo Berres, do PPS, com saudações de costume. Lembrou 

que no dia 31 de maio até o dia 05 de junho ocorreu a semana do meio ambiente, e o 
encerramento das principais atividades foi na Conferência Municipal das Cidades que 
ocorreu no dia 03 de junho, e destacou que a perspectiva é de que até 2025 a população, 
em nível de Brasil, será de 80% urbana e 20% rural. Lembrou que durante o mês de junho 
acontecerá a coleta de lixo eletrônico, como pilhas usadas, lâmpadas, televisores, 
computadores e eletrodomésticos, com pontos de coleta na cidade e no interior. 



Parabenizou a Associação Hospitalar Santo Afonso pela organização do Jantar Bingo 
Beneficente. Desejou a todos uma boa semana de trabalho. Agradeceu o espaço. 
Encerrando a presente sessão, o presidente agradeceu o Padre Valcir pela sua 

explanação. 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 06 
(seis) dias do mês de junho de 2016. 
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