
Ata 
SÍNTESE DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE CÂNDIDO GODÓI, REALIZADA EM 06 DE JULHO DE 2015, 
CORRESPONDENTE À TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DE CÂNDIDO GODÓI – Aos 06 (seis) dia do mês de julho de 2015, às 

19h (dezenove horas), no Plenário Vereadora Marisa C. R. Rohleder, o Presidente Milton 
Thomas saudou os seguintes Vereadores presentes: Roque Gilberto Bourscheid, Inércio 
José Angst, Luis Noschang, Pedro Afonso Trapp, Mauri José Klein, Maurício Klein 
Gonçalves, Iolanda Isabel Seibel Ludwig e Adalberto José Strieder. Por fim, estendeu sua 
saudação ao assessor jurídico Protasio, às funcionárias da Casa, ao Sr. Ademir Kieling 
presente na sessão e aos radiouvintes da Rádio Gêmeos. Em função da licença do 
vereador Vilmário Jorge Szynwelski assumiu as atividades de vereança, pelo tempo 
desejável até o limite do período de licença maternidade da vereadora Miriam, o suplente 
seguinte, Inércio José Angst. Em prosseguimento o presidente Milton convidou o vereador 
Inercio para tomar posse e fazer o juramento. Após a solenidade de posse o presidente 
mencionou que a ata da décima sessão ordinária do ano de 2015, conforme o Regimento 
Interno desta Casa esteve publicada no mural desde o dia 22 de junho de 2015, e esta 
sem propostas de emenda, foi aprovada por unanimidade de 
votos. CORRESPONDÊNCIAS: Em seguida o primeiro secretário, vereador Roque 
Gilberto Bourscheid, realizou a leitura das seguintes correspondências recebidas: Ofício do 
vereador Inércio José Angst informando que assumirá a vereança a partir de 1º de julho de 
2015; Ofício nº 222/2015 do Poder Executivo solicitando sessão extraordinária para o 
projeto de lei nº 038/2015; Ofício nº 755 do Secretário de Educação do Estado, em 
atenção à moção nº 026/2015 (em que foi solicitado que a UERGS não fosse prejudicada 
ou extinta no processo de reestruturação do Estado); Ofício circular SESCOOP 
convidando para participar dos Seminários das FRENCOOP’s Municipais Gaúchas, a ser 
realizado no dia 24 de julho de 2015; Mensagem retificativa nº 01 ao projeto de lei nº 
034/2015; Ofício nº 216/2015 do Executivo solicitando envio de máquinas para efetuar 
serviços de máquinas na propriedade do Sr. Emir José Bertolo, na Linha Doze Sul 
Município de Campina das Missões. Informou ainda que o mesmo possui propriedade em 
Cândido Godói. O referido ofício foi rejeitado por 5 votos contrários e 4 votos 
favoráveis; Requerimento do vereador Milton solicitando convocação do secretário 
municipal de agricultura para fazer uso da tribuna popular. O presente requerimento foi 
aprovado por 7 votos favoráveis e uma abstenção do vereador Roque. Requerimento 
do vereador Roque solicitando que seja convidado um servidor da Justiça Eleitoral para 
fazer uso da tribuna popular. O referido requerimento foi aprovado por unanimidade de 
votos.GRANDE EXPEDIENTE: O vereador Pedro Affonso Trapp, líder do PSB, saudou o 
presidente, os vereadores e o público presente. Primeiramente falou que na sua opinião 
deveria o servidor Guido Scherer se fazer presente para fazer uso da tribuna conforme 
solicitado no requerimento realizado pelo vereador Roque à Justiça Eleitoral, pois o 
referido servidor é tendencioso e aplica critérios distintos no recadastramento de 
moradores de uma mesma localidade no que concerne a questões eleitorais. Finalizou 
desejando uma boa sessão a todos e agradeceu o espaço. Em seguida o vereador 
Mauricio Klein Gonçalves, líder do PP, saudou o presidente, os colegas de bancada, os 
demais vereadores, os funcionários da Casa e o público presente. Em nome da bancada 
do PP desejou as boas-vindas ao vereador Inercio e desejou ainda que o mesmo faça bom 
uso da posição que lhe foi conferida como vereador durante esse um mês. Mencionou que 
o Executivo assinou convênio com a prefeitura de Santo Cristo para construção da ponde 
sobre o Rio Boa Vista. Desejou a todos uma boa sessão e agradeceu o seu espaço. 
Posteriormente o vereador Luis Noschang, líder da bancada do PMDB, saudou o 
presidente, os colegas vereadores, os presentes na sessão, o assessor jurídico, as 
funcionárias da Casa, os radiouvintes da Rádio Gêmeos e os munícipes. Saudou também 
o vereador Inercio, dizendo que foram gratificantes os tempos idos em que trabalharam 
juntos. Desejou a todos uma ótima semana de trabalho com muita saúde. Justificou seu 
voto contrário ao envio de serviço de máquinas para outro município, registrando que há 



diversas queixas de munícipes de Cândido Godói que estão aguardando pelos serviços e 
que ainda não foram atendidos. Afirmou que seu posicionamento continuará sendo 
contrário enquanto não forem sanados os problemas dentro do município de Cândido 
Godói. No mais desejou uma ótima sessão e agradeceu o espaço. O Vereador Roque 
Gilberto Bourscheid, líder da bancada do PT, saudou o presidente, os vereadores, os 
funcionários da Casa, o público presente na sessão e os radiouvintes da Rádio Gêmeos. 
Parabenizou e reconheceu a maturidade política do vereador Vilmário Jorge Szynwelski 
que cedeu um mês (dos quatro meses da licença maternidade da vereadora Miriam), para 
o vereador Inercio. Disse admirar o serviço prestado ao município pelo vereador Inercio e 
em especial ao trabalho levado a cabo em sua comunidade. Desejou um bom trabalho 
durante esse um mês cedido pelo vereador Vilmário. Mencionou que fez o requerimento 
solicitando um servidor da Justiça Eleitoral justamente para esclarecer os critérios do 
recadastramento, pois já houve diversas denúncias de eleitores e lideranças. Finalizou 
desejando uma boa sessão e agradeceu o seu espaço. PROJETO DO PODER 
EXECUTIVO APRESENTADO:Projeto de Lei nº 038/2015 - Abre crédito suplementar no 
orçamento municipal vigente no valor de R$ 35.000,00. Foi realizado acordo de líderes e 
em seguida o mesmo foi aprovado por unanimidade de votos. PROJETOS DO 
PODER EXECUTIVO COM PARECER (votados): Projeto de Lei nº 033/2015 – Abre 
crédito especial no orçamento municipal vigente no valor de R$ 25.431,32; - Aprovado 
por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 034/2015 com a mensagem retificativa 
nº 01/2015 ao projeto de lei nº 034/2015 – Autoriza o Poder Executivo a Celebrar 
Convênio com a Associação Expocandi com objetivo de realizar a Exposição Comercial, 
Industrial e Agropecuária de Cândido Godói – Expocandi. - Aprovado por unanimidade 
de votos. MATÉRIA DO PODER LEGISLATIVO: PROJETOS DE RESOLUÇÃO DO 
PODER LEGISLATIVO VOTADOS: Projeto de Resolução nº 11/2015 - Abre crédito 
suplementar no orçamento do Poder Legislativo no valor de R$ 60.000,00.Durante a 
discussão os vereadores Mauricio Klein Gonçalves, Iolanda Isabel Seibel Ludwig, Roque 
Gilberto Bourscheid, Pedro Afonso Trapp e Luis Noschang fizeram seus pronunciamentos 
em relação ao projeto, e, após a discussão do mesmo, o vereador Mauricio 
pediu Vistas do projeto; Projeto de Resolução nº 12/2015 - Altera os artigo 218, exclui 
seu parágrafo único, altera o artigo 222 e seu § 1º do Regimento Interno do Poder 
Legislativo de Cândido Godói. – Aprovado por unanimidade de votos. PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO COM PARECER: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
01/2015 - Dispõe sobre a aprovação das Contas Públicas do Município de Cândido Godói, 
referente ao exercício de 2013.O vereador Roque Gilberto Bourscheidpediu Vistas do 
projeto. PROPOSIÇÕES: Mesa Diretora: - Pedido de Informação nº 022/2015:solicita 

que o Poder Executivo Municipal informe ao Legislativo como está se dando o atendimento 
pelo Executivo à micro área nº 4, frente à licença-maternidade da agente comunitária de 
saúde correspondente. – Aprovado por unanimidade de votos. Mauri José Klein: - 
Moção de Repúdio:solicita que o Poder Legislativo envieMOÇÃO DE REPÚDIO aos 
deputados: Catarina Paladini (PSB), Manuela D'Ávila (PC do B), Pedro Ruas (PSOL), 
Miriam Marroni (PT) e Jeferson Fernandes (PT), que encaminharam um projeto de lei com 
o objetivo de conceder passe livre para apenados do semiaberto, filhos e cônjuges em 
ônibus intermunicipais. Mesmo sendo retirada da pauta pelos autores esta proposta é 
totalmente descabida, considerando que este tipo de benefício deveria antes ser 
concedido aos trabalhadores. – Rejeitado por 5 votos contrários e 4 votos 
favoráveis. Roque Gilberto Bourscheid: - Moção: solicita que o Poder Legislativo envie 
MOÇÃO de congratulação ao Hospital Vida e Saúde de Santa Rosa, pelos 80 anos 
celebrados no dia 27 de junho. Ao longo desses 80 anos, o hospital atendeu a população 
de Cândido Godói e também gerou empregos a nossos munícipes que ali trabalham e 
trabalharam. – Aprovada por unanimidade de votos. - Moção:solicita que o Poder 
Legislativo envie moção parabenizando as Equipes finalistas do último Campeonato 
Municipal de Futebol de Campo, classificadas como campeão Multi Vidros e vice-campeão 
Granja Berres, Da mesma forma parabeniza o CMD pela organização do campeonato e a 
Rádio Comunitária pela transmissão dos jogos. O vereador Mauricio pediu para se 
associar à moção. O vereador proponente anuiu com a associação. Em seguida a mesma 
foi aprovada por unanimidade de votos. Luis Noschang: - Indicação: indica ao Poder 



Executivo Municipal que, através do setor competente, providencie o encascalhamento e a 
limpeza dos valos/sarjetas da estrada entre a propriedade do Sr. Julio Gromoski e Albino 
Danzer. Iolanda Isabel Seibel Ludwig:- Indicação: indica ao Poder Legislativo que o 
homenageie através da mídia jornal e rádio, a classe dos Colonos e Motoristas pela 
passagem do seu dia em 25/07/2015 e estude a possibilidade de realizar Sessão Solene 
alusiva a esta data, a partir de julho do ano de 2016 e sugere criação de lei para garantir 
esta homenagem àqueles que lutam diuturnamente pelo abastecimento e progresso do 
município e do Brasil. - indicação: indica ao Poder Legislativo que envie ofício ao Grupo 
do Lar da Esquina União bem como a todos os Grupos do Lar do município pela 
participação e sucesso na Festa Junina realizada no dia 24/06/2015 na Esquina União. Da 
mesma forma, reconhecendo o trabalho destas entidades, parabeniza ainda a Emater e 
Assistência Social pelo apoio na organização da tradicional Festa Junina dos Grupos de 
Mulheres de Cândido Godói.O vereador Milton pediu para se associar na indicação, 
havendo anuência da vereadora Iolanda. - Moção: solicita que o Poder Legislativo envie 
MOÇÃO parabenizando as Cooperativas estabelecidas em nosso Município, pela 
passagem do Dia Internacional do Cooperativismo, que foi comemorado no dia 04 de julho 
do corrente ano. – Aprovada por unanimidade de votos.Bancada do PP: - Pedido de 
informação nº 023/2015: Solicita à Câmara de Vereadores, pela pessoa do seu 
presidente Sr. Milton Thomas, para que seja fornecida cópia da nota da dedetização feita 
na Câmara de Vereadores e junto com a pesquisa de preço feita para a escolha da 
empresa, pelo fato verificado no portal da transparência de um valor de R$ 1.740,00, 
entendendo a bancada ser esse valor exagerado ao estarmos em época de adoção de 
contenção de gastos. – Aprovado por unanimidade de votos. Mauricio Klein 
Gonçalves: - Indicação: indica ao Poder Executivo, que através do conselho municipal de 
transito, estude a viabilidade de instalação de algumas vagas de estacionamento 
preferencial para idosos e deficientes físicos, devidamente colocadas em pontos 
estratégicos do município, como em frente a órgãos públicos e agências bancarias. O 
vereador Luis pediu para se associar na indicação, havendo anuência do vereador 
Mauricio. - Pedido de informação nº 024/2015:  solicita ao presidente do Poder 
Legislativo o Sr. Milton Thomas que forneça explicação sobre gastos com assessoria 
jurídica para a câmara de vereadores no valor de R$ 8.025,00 com a empresa Chiele e 
Chiele Advogados Associados, fato estranho frente ao não conhecimento dos vereadores 
sobre essa assessoria, ademais que temos em nossa câmara um assessor jurídico 
também recebendo salário. – Aprovado por unanimidade de votos. Milton Thomas: - 
Indicação: indica ao Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, troque 
o ponto (espaço) da Brigada Militar em frente à propriedade da Sra. Elaine Budzinski, na 
Rua Liberato Salzano, sugerindo, desde já, como local à frente da Biblioteca Pública 
Municipal, e, não sendo esse local possível, seja a delimitação realizada em outra área 
pública. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O primeiro a falar foi o vereador Pedro Afonso 
Trapp, do PSB, que saudou o presidente, os colegas vereadores e os presente na sessão. 
Inicialmente falou que a indicação realizada pelo vereador Mauricio de instalar algumas 
vagas de estacionamento preferencial para idosos e deficientes físicos, é uma ideia muito 
boa, mas o vereador Pedro lembrou que já fez indicações solicitando ao Executivo que 
colocasse faixa de segurança em alguns lugares da cidade, que fossem pintadas as 
rampas nas calçadas para deficientes, bem como já solicitou para serem demarcados 
espaços de estacionamento nas esquinas para motos e até o momento não foi atendido. 
Pediu para o vereador Mauricio se possível levar essas indicações ao prefeito. Em seguida 
disse não entender o motivo do vereador Roque ter parabenizado o CMD pela organização 
do campeonato municipal de futebol de campo, sendo que as equipes tiveram que pagar 
R$ 300,00 para realizar as inscrições, ou seja, os times ajudaram a pagar os juízes e a 
bola, enquanto o CMD não contribuiu com nenhum valor. Posteriormente afirmou que não 
irá mais fazer acordo de líderes para votar projetos de lei oriundos do Executivo para 
apresentação, pois o vereador Mauricio, líder da bancada do PP, pediu vistas do projeto 
de resolução que visa alterar o orçamento do Poder Legislativo que aumenta em mais R$ 
60.000,00 a dotação referente à aquisição de um imóvel, resultando no valor de R$ 
300.000,00. Disse que a Comissão Mista em prol do centro administrativo deveria ser 
eleita pelo povo, da mesma forma que os vereadores são eleitos.Finalizou desejando a 



todos uma boa noite e bom retorno. Agradeceu pelo seu espaço. Osegundo a falar foi o 
vereador Mauri José Klein, do PP, que saudou o presidente, os colegas vereadores, os 
funcionários da Casa, os radiouvintes da Rádio Gêmeos e o público presente na sessão. 
Iniciando seu pronunciamento disse que tendo ou não motivo o vereador Mauricio tem o 
direito de pedir vistas do projeto. Acredita que houve um equívoco por parte do presidente 
e o mesmo deveria reconhecer isso. Afirmou ainda que o vereador Roque também já pediu 
vistas de um projeto no corrente ano e não argumentou sobre seu pedido de vistas. Disse 
que a discussão que ocorreu na presente sessão foi desnecessária, pois se tem direito de 
pedir, ele deve ser concedido independente do partido. Frisou seu descontentamento com 
a rejeição dos vereadores da oposição quanto a sua moção de repúdio. Mencionou que 
fez a moção de repúdio pelo simples fato dos deputados terem pensado em conceder 
o passe livre para apenados do semiaberto, filhos e cônjuges para o transporte de ônibus 
intermunicipal. Disse ainda que esses deputados apenas retiraram o projeto porque o 
mesmo gerou um contexto que não imaginaram, gerando indignação em parcela da 
população. Quanto à Comissão Mista, acredita que não foi formada pela junção de 
algumas pessoas e por meio de auto indicações. Por fim, desejou a todos uma boa 
semana de trabalho. Agradeceu pelo seu espaço. A Terceira a falar foi a vereadora 

Iolanda Isabel Seibel Ludwig, do PP, que saudou o presidente, os colegas vereadores, os 
funcionários da Casa, o público presente na sessão e os radiouvintes da Rádio Gêmeos. 
Primeiramente desejou as boas-vindas ao vereador Inercio. Parabenizou as equipes 
finalistas do campeonato municipal de futebol de campo. Manifestou sua indignação 
quanto à discussão envolvendo a concessão de pedido de vistas ao vereador Mauricio, 
sustentando que a atitude do presidente foi autoritária e que deve haver mais respeito 
entre todos os vereadores. Afirmou ser direito do vereador pedir vistas de qualquer projeto. 
A vereadora Iolanda mencionou que segundo os vereadores da oposição não é o 
momento para construção do centro administrativo, acreditando, da mesma forma também 
não ser o momento para o Poder Legislativo adquirir terreno. Falou que fez a indicação 
solicitando Sessão Solene alusiva ao dia do colono e motorista, a partir de julho do ano de 
2016 e sugeriu ainda a criação de lei para garantir essa homenagem. Mencionou que 
antes de fazer a indicação se informou na secretaria da Câmara e disse que existe projeto 
de resolução sobre esse assunto e que o mesmo foi aprovado em 1998, mas não tem 
validade legal, pois não existe resolução publicada deste projeto. Parabenizou o vereador 
Mauricio pela indicação solicitando a instalação de algumas vagas de estacionamento 
preferencial para idosos e deficientes físicos. Finalizou desejando a todos uma boa 
semana e agradeceu o seu espaço. O quarto a fazer uso da palavra foi o vereador 
Mauricio Klein Gonçalves, do PP, que saudou o presidente, os colegas vereadores e o 
público presente na sessão. Iniciando seu pronunciamento lembrou de uma frase do autor 
Albert Einstein: “o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas sim o silencio dos 
bons”. Disse que como vereador se sentiu desrespeitado em função de toda a discussão 
que ocorreu devido ao seu pedido de vistas do projeto de resolução nº 11/2015. Em 
seguida disse que o presidente do Poder Legislativo indicou 3 nomes para compor a 
Comissão Mista em prol do centro administrativo e que não foi como o vereador Pedro 
mencionou, dizendo que um grupo de pessoas se auto indicaram para esta Comissão. 
Sustentou ainda que a comissão não está buscando o dinheiro da Câmara para construir o 
centro administrativo. Explicou que o dinheiro não é da Câmara e sim do povo. Disse que 
os vereadores da oposição estão se contradizendo, pois são contrários em construir centro 
administrativo pois falam que é tempo de economizar e ao mesmo tempo são favoráveis a 
aquisição de terreno ou prédio para instalar a Câmara de Vereadores. Registrou que 
causa estranheza o posicionamento do presidente do Poder Legislativo, que também faz 
parte da Comissão Mista, pois nas reuniões da Comissão o mesmo apoia a ideia do centro 
e nas sessões da Câmara fala o contrário. Segundo o vereador Mauricio deveria ser 
realizada uma pesquisa com a população godoiense para levantar a opinião dos 
munícipes quanto a aquisição de terreno para a Câmara. Finalizou desejando a todos uma 
boa noite e bom retorno. Agradeceu pelo seu espaço. O quinto a falar foi o vereador 
Adalberto José Strieder, do PP, que saudou o presidente Milton, os colegas vereadores, as 
servidoras da Casa, o público presente na sessão e os radiouvintes da Rádio Gêmeos. 
Iniciou parabenizando o vereador Inercio e desejando ao mesmo um bom trabalho durante 



esse um mês que assumirá a vereança. O vereador Adalberto manifestou sua estranheza 
quanto a atitude do presidente Milton, que colocou o projeto de resolução nº 011/2015 em 
pauta para votação sendo que o próprio presidente também faz parte da Comissão Mista 
para discutir sobre o destino dos recursos públicos. Em relação ao campeonato de futebol 
de campo, o vereador Adalberto destacou que sempre foi cobrado um valor para 
realização das inscrições. Outra questão levantada pelo vereador foi sobre a atualização 
da carteira de identidade. Finalizou desejando um bom retorno e uma boa semana de 
trabalho. Agradeceu pelo seu espaço. O sexto na ordem foi o vereador Luis Noschang, do 
PMDB, que saudou o presidente, os colegas vereadores, os servidores, o público presente 
na sessão, os radiouvintes e os munícipes. Primeiramente falou do anseio da Câmara de 
Vereadores em adquirir seu prédio próprio, mencionando que não é de agora e sim de 
longa data, pois o Poder Legislativo já possuía dois terrenos, que posteriormente a própria 
Câmara abriu mão concedendo o espaço ao grupo da terceira idade. Sustentou que isso é 
uma prova do desejo de o Poder Legislativo ter a sua própria casa. Como são poderes 
independentes, o vereador Luis disse que gostaria de ver a Câmara de Vereadores, 
independente totalmente de terreno, espaço físico da municipalidade, pelo fato do 
Legislativo ter a função de fiscalizar o Executivo, e também por muitas vezes não ter 
afinidade, reconhecimento, trabalho harmonioso entre ambas as partes. Por tais motivos 
acredita ser justo o pedido da Mesa Diretora de aprovação do projeto de resolução nº 
11/2015. Quanto à afirmação de alguns vereadores de que o dinheiro é público, afirmou 
que é evidente que é, pois ninguém é tão leigo de não saber que esse dinheiro é público, 
disse que sempre foi assim, e questionou os vereadores da bancada do PP por que não foi 
agido dessa forma, tratando o dinheiro público com esses critérios em tempos idos. 
Lembrou da época que o partido do PP era maioria na Câmara, período em que não 
sobrava dinheiro para se fazer um investimento desse porte. Mencionou ainda que a partir 
do ano que os vereadores da oposição do atual governo assumiram a Câmara, 
conseguiram economizar e a partir desse momento “cresceu o olho” sobre os recursos do 
Poder Legislativo. Disse que sabe que o dinheiro que sobra do orçamento da Câmara, ao 
final de cada ano, volta aos cofres públicos do Executivo Municipal, mas questionou a 
todos pedindo quem daria a certeza de que o Executivo usará tais recursos de forma 
correta. Disse ainda que os recursos deveriam ser sim administrados pelo Legislativo 
durante todo ano, e não deixar chegar ao fim do ano e devolver esse dinheiro aos cofres 
públicos, podendo o prefeito usar esses recursos da forma que quiser. Lembrou da 
proposta realizada pelo Legislativo ao Executivo, solicitando que o Executivo cedesse o 
prédio em que estava instalado o antigo posto de saúde, atual biblioteca municipal, para 
instalar a nova Câmara de Vereadores, de modo que em troca o Legislativo repassaria ao 
final de cada ano recursos financeiros ao Executivo. Em seguida fez um comentário sobre 
o projeto de resolução que trata da sessão solene em homenagem ao dia do colono e 
motorista, que foi aprovado em 1998, mas que não foi publicado conforme mencionou a 
vereadora Iolanda. O vereador Luis disse que se realmente não existe resolução publicada 
a resolução é inconstitucional, mas lembrou que da mesma forma a vereadora Iolanda 
também se beneficiou diversos anos de uma lei legislativa, instituto que não existe, e que 
por isso também é inconstitucional. O vereador lembrou ainda que apresentou em sessão 
ordinária em 2014 um anteprojeto e levou o mesmo ao conhecimento do Poder Executivo 
e pediu para que fosse dada agilidade às alterações na “lei legislativa” (o anteprojeto aqui 
tratado visa a extinção de uma “lei legislativa” que garantia o afastamento do trabalho no 
período de meio turno, da mãe funcionária pública que tivesse filho deficiente em 
tratamento médico, dando nova regulamentação à matéria), para poder assegurar ao 
servidor e à servidora municipal, que tenham filho, cônjuge, companheiro ou companheira 
deficiente, que necessite de assistência ininterrupta de familiar, o afastamento do trabalho, 
pois não se trata de tirar direito de ninguém, apenas complementar e melhorar a questão. 
Solicitou à vereadora Iolanda, que também se beneficiou desta lei por vários anos, para 
que, junto ao Poder Executivo, tente agilizar o andamento deste projeto, para que o 
mesmo saia do papel e possa vir para o Poder Legislativo, para em seguida ser aprovado, 
e consequentemente beneficiar os demais servidores, pois é para a melhoria das 
condições de trabalho dos funcionários que tanto precisam de tais benefícios e que tem 
em suas casas e são responsáveis por pessoas portadoras de deficiência. No mais 



desejou uma ótima semana de trabalho com muita saúde e paz aos munícipes e um bom 
retorno a todos. Agradeceu pelo seu espaço. O sétimo a fazer uso da palavra foi o 
vereador Inércio José Angst, do PMDB, que saudou o presidente e os colegas vereadores. 
Agradeceu ao vereador Vilmário pelo espaço cedido para o mês de vereança. Agradeceu 
pelo seu espaço. Ooitavo a se manifestar foi o vereador Roque Gilberto Bourscheid, do 
PT, que saudou o presidente, os colegas vereadores e o público presente na sessão. 
Começou destacando a questão das pessoas portadoras de necessidades especiais, 
lembrando que foi sancionado nos últimos dias pela presidente Dilma, o projeto de lei das 
pessoas especiais, cujo projeto era de autoria do deputado Paulo Paim, explicando que 
esta lei veio para dar direitos a essas pessoas que eram esquecidas pelo poder público. 
Em seguida justificou seu voto contrário à moção de repúdio de autoria do vereador Mauri, 
dizendo que os vereadores da oposição não votaram contra só por votar, pois esse projeto 
de lei do passe livre para apenados, estava na pauta e foi encaminhado por sugestão da 
Defensoria Pública ao deputado do PSB e ao presidente da comissão e ele pediu apoio de 
outros deputados que assinaram sem talvez conhecer exatamente o que estava por traz 
desse projeto, que estava em estudo. Todavia explicou ainda que os deputados foram 
humildes em voltar atrás e aceitar a manifestação popular referente ao projeto. Acredita 
que esse projeto deverá voltar para a Assembleia a pedido da Defensoria Pública. 
Considerou importante eles terem voltado atrás, assim como o presidente Milton, que 
segundo o ora vereador foi humilde e soube voltar atrás perante sua atitude de concessão 
de pedido de vistas ao vereador Mauricio, na presente sessão. Por tal motivo o vereador 
Roque acredita que não houve a necessidade da aprovação desta moção de repúdio. 
Lembrou que o passe livre é uma iniciativa do PT, que deve continuar sendo construída, 
para ajudar estudantes e as famílias. Referente ao centro administrativo disse que sua 
opinião é bem clara. Falou que quer sim uma prefeitura nova, um centro administrativo, e 
que ele seja construído o mais breve possível, mas acredita que não tem possibilidades 
para realização desta obra no presente momento. Afirmou, todavia, que a Câmara de 
Vereadores precisa ter autonomia e independência como poder e que deseja que esta 
Casa tenha seu prédio próprio, da mesma forma que deseja que o Executivo tenha 
também o seu prédio, de modo que um Poder não prejudique a independência e 
autonomia do outro. Referente à forma de realização do campeonato de futebol, 
mencionado pelo vereador Pedro, o vereador Roque disse que não sabia da cobrança de 
valor para as inscrições. Disse ainda que se de fato isso ocorreu, considera ser ilegal, mas 
mesmo assim parabenizou todos que se envolveram no campeonato. Quanto ao ocorrido 
na sessão, disse que deve haver respeito de ambas as partes, mas os vereadores do PP 
exigem respeito, mas muitas vezes não sabem respeitar os demais vereadores, dizendo 
que os mesmos tentam se justificar, mas na verdade da maneira deles acabam ofendendo 
os demais edis da Casa. Concluindo leu a mensagem que recebeu de uma pessoa 
referente à acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades especiais, frisando 
ainda a importância da indicação de autoria do vereador Mauricio, sobre a acessibilidade 
para deficientes. Desejou a todos uma boa noite e parabenizou os colonos e motoristas 
pelo seu dia que será comemorado na data de 25 de julho. Agradeceu pelo seu espaço. 
Posteriormente o presidente Milton frisou a importância do preenchimento da declaração 
de bens pelos vereadores que deve ser entregue na prefeitura. Em seguida reforçou a 
convocação dos vereadores para a sessão extraordinária a ser realizada dia 09 de julho de 
2015, às 19 horas, tendo como pauta a deliberação do projeto de resolução nº 011/2015. 
Mencionou que há uma lista para, havendo interesse dos vereadores, colaborarem com a 
doação de uma importância à Igreja Evangélica da Linha Silva Jardim. Lembrou que as 
proposições (indicações, moções e pedidos de informação) devem ser entregues na 
secretaria desta Casa até as segundas-feiras, às 11h e 30min para melhor organização da 
pauta e da ordem do dia. Agradeceu pela presença dos Srs. Ademir, Adirson e Adriano na 
sessão. Desejou uma boa noite a todos. 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 06 (seis) dia do mês 
de julho de 2015. 
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