
Ata 
SÍNTESE DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE CÂNDIDO GODÓI, REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2014, 
CORRESPONDENTE À SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DE CÂNDIDO GODÓI – Aos 21 (vinte e um) dias do mês de julho de 

2014, às 19h (dezenove horas), no Plenário Vereadora Marisa C. R. Rohleder, a 
Presidente, Vereadora Miriam Lourdes Bertolo Berres, mencionou que a ata da Décima 
Primeira Sessão Ordinária do ano de 2014, conforme o Regimento Interno desta Casa 
esteve publicada no mural desde o dia 14 de julho de 2014, sendo esta, sem proposta de 
emenda, aprovada por unanimidade de votos. A Presidente saudou os Vereadores: 
Adalberto Strieder, líder do PP, Iolanda Isabel Seibel Ludwig, do PP, Mauri José Klein, do 
PP, Maurício Klein Gonçalves, do PP, Pedro Afonso Trapp, líder do PSB, Luis Noschang 
líder do PMDB, Vilmário Jorge Szynwelski, líder do PT, Milton Thomas, do PMDB, e 
saudou o assessor jurídico Protásio e a secretária Patrícia. Não haviam correspondências 
enviadas e recebidas de interesse do Poder Legislativo Municipal, passando-se 
diretamente para o grande expediente. GRANDE EXPEDIENTE: O Vereador Pedro 
Afonso Trapp, líder do PSB, agradeceu pelo espaço. O Vereador Adalberto Strieder, líder 
do PP, saudou a presidente, os vereadores, assessor jurídico, a secretária e os ouvintes 
da Rádio Gêmeos. Desejou uma boa sessão a todos e agradeceu. O Vereador Luis 
Noschang, líder do PMDB, saudou a presidente, os vereadores, o assessor jurídico, a 
secretaria da Casa, os ouvintes da Rádio. Desejou uma excelente sessão. O Líder do PT, 
Vilmário Jorge Szynwelski, saudou a presidente, os vereadores, o assessor jurídico 
Protásio, a secretária e os ouvintes. Agradeceu o espaço. Em seguida a presidente 
consultou os líderes das bancadas, questionando aos mesmos se os Projetos de Lei 059 e 
064 pudessem ser apresentados, discutidos e votados após a leitura dos mesmos. Houve 
concordância dos líderes. PROJETOS DO PODER EXECUTIVO 
APRESENTADOS:Projeto de Lei nº 057/2014 – Abre crédito especial no orçamento 
municipal vigente no valor de R$ 42.951,66; Projeto de Lei nº 058/2014 – Abre crédito 
especial no orçamento municipal vigente no valor de R$ 89.897,82; Projeto de Lei nº 
059/2014 - Abre crédito especial no orçamento municipal vigente no valor de R$ 
456.000,00; Projeto de Lei nº 060/2014 - Autoriza o poder executivo a realizar 
doação; Projeto de Lei nº 061/2014 - Autoriza o poder executivo a realizar a 
doação; Projeto de Lei nº 062/2014 - autoriza o poder executivo a realizar 
doação; Projeto de Lei nº 063/2014 - Dispõe sobre fixação de área urbana do 
município; Projeto de Lei nº 064/2014 – Abre crédito especial no orçamento municipal 
vigente no valor de R$ 8.436,00. PROJETOS COM PARECER (votados): Projeto de Lei 
nº 055/2014 – Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação 
Comercial e Industrial (ACI) com objetivo de realizar o bolão de prêmios; – aprovado por 
unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 059/2014 – Abre crédito especial no orçamento 
municipal vigente no valor de R$ 456.000,00; - aprovado por unanimidade de 
votos. Projeto de Lei nº 064/2014 – Abre crédito especial no orçamento municipal vigente 
no valor de R$ 8.436,00; - aprovado por unanimidade de votos. MATÉRIA DO PODER 
LEGISLATIVO: Emenda 07/2014 – Emenda ao Projeto de Resolução nº 03/2014 – 
Altera a redação do art. 2º do Projeto de Resolução nº 03/2014. – rejeitado por 5 votos 
contrários e 4 votos favoráveis. Projeto de Resolução nº 03/2014 – Autoriza o Poder 
Legislativo a realizar convênio com a Associação Comunitário Rádio Difusão da Terra dos 
Gêmeos; - aprovado por unanimidade de votos. PROPOSIÇÕES:Vilmário Jorge 
Szynwelski: - Indicação: indica ao Poder Legislativo, que seja enviado ofício à RGE para 
que a mesma tome providências para troca do poste da rede de alta tensão em frente ao 
Instituto Estadual de Educação Cristo Redentor, que faz ligação com o transformador que 
se encontra na mesma rede, pois o poste se encontra deteriorado (podre) e em local de 
grande circulação de pessoas. Adalberto Strieder: - Indicação: indica ao Poder 
Executivo Municipal, que através do órgão competente, providencie a recuperação da 
estrada que se estende da RS 307, passando pela Linha São Miguel até Linha São 
Pedro. - Indicação: indica ao Poder Executivo Municipal, que através do órgão 



competente, conclua a construção do campo de Futebol Sete da Linha São Miguel.Iolanda 
Isabel Seibel Ludwig:- Indicação: indica ao Poder Executivo Municipal para que estude a 
possibilidade de criar o Conselho Municipal para pessoas com deficiência.Miriam Lourdes 
Bertolo Berres e Mauri José Klein:- Moção: solicitam que o Poder Legislativo envie 
MOÇÃO DE CONDOLÊNCIAS à família do jovem Argel Mateus Seibt falecido 
repentinamente no dia 20 de julho de 2014. Aos pais Ademar e Adriana e aos irmãos 
Alerson e Anaise, votos de pesar.– Aprovado por unanimidade de votos. Mesa 
Diretora: - Pedido de Informação: solicita que o Poder Executivo Municipal informe ao 
Poder Legislativo qual a relação de mercadorias vindas da Receita Federal e seus 
respectivos beneficiados do ano de 2014. – Aprovado por unanimidade de votos. - 
Pedido de Informação: solicita que o Poder Executivo Municipal informe ao Poder 
Legislativo os valores das obras de recapeamento asfáltico, pois a soma dos valores do 
repasse do Senador Paulo Paim e da contrapartida não fecham com o valor total publicado 
no Jornal A Gazeta do Povo no dia 18/07/2014. – Aprovado por unanimidade de 
votos.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O primeiro a falar foi o vereador Pedro Afonso 
Trapp, do PSB. Saudou a presidente e os vereadores. Fez uma menção à Sessão Solene 
em Homenagem aos 30 anos do CTG, dizendo ter sido uma bela sessão por homenagear 
os ex-patrões, que no final agraciou os mesmos com títulos de honra ao mérito. 
Mencionou que na noite solene apenas faltaram três dos ex-patrões. Parabenizou também 
a patronagem pelo jantar que ocorreu no CTG no sábado, onde todos os ex-patrões se 
fizeram presentes, faltando apenas o senhor Demétrio Martinenco (in memoriam). 
Parabenizou ainda o CTG por ter lembrado e homenageado o capataz da construção, o 
senhor Gilberto Wolff, que encantou/contagiou o povo Godoiense na época, pois na 
semana farroupilha eram construídos os CTGs, feitos com capim e folha de coqueiro, 
sendo que no término da semana tudo era desfeito. Informou que depois de um tempo foi 
construído o CTG atual. Falou ainda da possibilidade de repassar mais recursos para os 
grupos culturais, citou como exemplo, o CTG, a turma de cantos da Sra. Mara Ferreira, o 
Grupo Hannover e o Grupo Braspol. Apontou que já existem repasses de valores para as 
sociedades esportivas do Município. Por fim agradeceu pelo espaço. O segundo a fazer 
uso da palavra foi o vereador Maurício Klein Gonçalves, do PP, que saudou a presidente, 
os vereadores, os funcionários da Casa e o público presente, em especial o senhor Ademir 
Kieling, mencionando ser este um frequentador assíduo das sessões. O vereador disse 
que a emenda nº 08/2014 que foi apresentada pelo mesmo era só uma forma de poder 
participar do processo legislativo. Alegou que se acabou criando uma polêmica em cima 
da referida emenda. Referiu que a maioria votou contra, mencionando que não se tratava 
de um projeto de emenda que prejudicaria alguém, não precisando ser rejeitada, pois era 
importante. Assinalou que é interessante também ter o poder de autonomia para poder 
pedir vista de algum projeto possibilitando analisa-lo com mais tempo. Finalizou pedindo 
para todos ouvintes pensarem no que seu vereador está fazendo, pediu aos próprios 
vereadores que pensem no que estão fazendo, deixando um pouco as questões 
partidárias de lado. Pediu para serem vereadores e não partido. Agradeceu o espaço. 
A terceira inscrita foi a vereadora Iolanda Ludwig, do PP, saudou presidente, os 
vereadores, o assessor jurídico, a secretária, o público presente, o senhor Ademir, os 
ouvintes da Rádio Gêmeos. Usou das palavras do vereador Mauricio e falou da 
importância de desempenhar o papel de vereador, pois não é simplesmente dizer sim ou 
não a algum projeto. Declarou que todos têm o direito de questionar, pedir vista, enfim, de 
não concordar plenamente com as coisas apresentadas. Relatou que no momento que um 
Projeto de Lei do Poder Executivo não vem ao encontro daquilo que o povo deseja, 
segundo a mesma, sua atitude não será partidária, e sim vai fazer o que acha certo e o 
que tem de ser feito. Referiu que a presente legislatura tem 2 anos e meio pela frente 
ainda e os vereadores devem isso ao Município de Cândido Godói. Aludiu que os 
vereadores devem saber do que se trata cada projeto, o que estão votando, mas não 
polemizar. Mencionou também que no dia 20/07, dia do amigo, veio a falecer o jovem 
Argel Seibt, um fato muito marcante e triste para todos. Lembrou também da data do dia 
25/07, que é comemorado o dia do Colono e Motorista. A todos os agricultores e 
motoristas de Cândido Godói que trabalham e que exercem a sua atividade com muita 
labuta e sofrimento a vereadora deixou um grande abraço. Desejou uma boa noite a todos 



e agradeceu o espaço. Por quarto falou o vereador Adalberto Strieder, líder do PP, que 
saudou a presidente, os vereadores, o assessor jurídico, a secretária, e o senhor Ademir 
presente na sessão. Agradeceu a secretária municipal de Finanças Lourdes Olbermann 
que se disponibilizou para explicar os Projetos de Lei vindos do Poder Executivo. 
Registrou que um desses Projetos de Lei é sobre a vinda de dois ônibus coletivos para o 
Município de Cândido Godói. Parabenizou os Colonos e os Motoristas, que no dia a dia 
lutam para produzir e transportar os alimentos que asseguram a sobrevivência de 
todos.  Desejou uma boa semana de trabalho e um bom retorno a todos. O quinto a falar 
foi o vereador Mauri Klein, do PP, que saudou a presidente, os vereadores, o assessor 
jurídico, a secretária, o senhor Ademir presente na sessão e os ouvintes da Rádio 
Gêmeos. Salientou que o Projeto de Resolução com emenda, que por sinal foi bastante 
discutido anteriormente, foi aprovado por unanimidade de votos. Em seguida parabenizou 
os dois colegas vereadores que fizeram uso da palavra na Sessão Solene os 30 anos do 
CTG. Também parabenizou o 1º ex-patrão do CTG pelo motivador e sábio discurso, pois o 
mesmo falou do resgate histórico, da dificuldade que se tinha de criar o CTG. O vereador 
disse estar muito triste e abalado com a perda do jovem e amigo Argel, que era morador 
da mesma localidade do vereador. Mencionou que o maior choque para a comunidade 
com a perda deste jovem foi que no dia anterior o mesmo esteve comemorando junto com 
a sua família, as bodas de prata dos vizinhos Rudi e Lilei Seibt.  Parabenizou ainda todos 
os Colonos e Motoristas pelo seu dia, pois são duas classes muito importantes e que vem 
recebendo incentivos do Governo Federal. Finalizou agradecendo o espaço. 
O sexto pronunciamento seguiu com o vereador Luis Noschang, líder do PMDB, que 
saudou a presidente, os vereadores, assessor jurídico, a secretária, e o senhor Ademir que 
prestigiou a sessão. Parabenizou todos que se empenharam para que a Sessão Solene 
em Homenagem aos 30 anos do CTG fosse o sucesso que foi. Falou que uma das coisas 
de que se orgulhava, era de na época que havia sido presidente da Câmara ter investido 
no CTG Sentinela da Coxilha, ter investido em obras e melhorias na entidade. O CTG é 
uma das melhores sociedades que existe na formação de cidadãos, não só no Município 
de Cândido Godói, mas como em todo o Estado e em todo o país. Falou também dos 
exemplos de pessoas que trabalham e se esforçam ensinando danças e músicas às 
crianças e jovens do Município. Citou como exemplo, a senhora Mara Ferreira, que é uma 
grande líder e grande batalhadora e por isso, no seu ponto de vista, deveria haver mais 
contribuição a essas entidades e grupos culturais. Parabenizou os colonos e motoristas, 
pois são os alicerces do Município. O vereador estendeu sentimentos de pesar à família 
Seibt, e em especial aos seus amigos Ademar e Adriana, pela perda de seu filho Argel. 
Finalizou agradecendo o espaço. O sétimo a se manifestar foi o vereador Milton Thomas, 

do PMDB, que saudou a presidente, os vereadores, o assessor jurídico, a secretária, o 
senhor Ademir que acompanhava a sessão. Fez um agradecimento especial ao patrão do 
CTG, o senhor Valdir Wobeto e a toda patronagem pelo belo evento em homenagem aos 
ex-patrões. Em especial parabenizou o professor de dança, o senhor Leandro Fernandes 
pelo belo trabalho realizado. Parabenizou também a Rádio Gêmeos e todos os seus 
integrantes pelo bom serviço que prestam ao Município.  Parabenizou ainda o Colono e 
Motorista pelo seu dia que será comemorado na data de 25/07. Por fim desejou uma vida 
longa, com muita saúde, muita paz e muita felicidade para todos os colonos e 
motoristas.  Desejou um bom retorno a todos e agradeceu despedindo-se. Seguindo, 
o oitavo a falar foi Vereador Vilmário Jorge Szynwelski, líder do PT, saudou a presidente, 
os vereadores e os ouvintes da Rádio Gêmeos. Parabenizou a Câmara e a entidade do 
CTG pela bela organização da sessão solene, mencionando ter sido uma sessão 
marcante. Referiu que o 1º patrão falou do surgimento do CTG, fazendo com que o 
vereador relembrasse a época em que era estudante e que nos dias em que se 
comemoravam a semana farroupilha os alunos eram liberados das aulas para prestigiarem 
o evento.  Parabenizou também o CTG pelo jantar que ocorreu no sábado, dia seguinte à 
sessão solene. Em seguida se referiu à Copa do Mundo, que foi um assunto já abordado 
em outras sessões pelo vereador. Segundo o vereador Vilmário, contrariamente ao que o 
vereador Mauricio colocou em sessões anteriores, o Brasil perdeu o jogo da Copa, mas 
ganhou com a Copa, pois foi um exemplo de organização. Apontou que a cada sessão a 
Câmara anuncia recursos oriundos do Governo Federal e Estadual, sendo que isso é mais 



um exemplo que mostra que o Brasil ganhou com a Copa. Parabenizou também as 
classes Colono e Motorista pelo seu dia. Finalizou agradecendo. Concluindo a reunião, a 
Presidente Miriam pediu para a secretária recolher os projetos de lei de nº 057/2014 e 
058/2014 que não possuíam a assinatura do prefeito, para que o mesmo pudesse assiná-
los. Em seguida convidou todos para participarem do jantar em comemoração ao dia do 
Colono e Motorista, na Linha Secção “A”, no dia 02/08/2014 às 20h. Desejou um feliz dia 
do Colono e Motorista a todos. Em seguida agradeceu a presença do público. Não 
havendo mais assuntos a tratar, a Presidente Miriam Lourdes Bertolo Berres deu por 
encerrada a presente Sessão Ordinária, desejando um bom retorno a todos. Plenário 
Vereadora Marisa C. R. Rohleder, a Presidente, aos 21 dias do mês de julho de 2014. 
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